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Samorząd Rzepiennika Strzyżewskiego we współpracy z mieszkańcami 
opracował „Strategię Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 
lata 2021–2030”. To, obok „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” najważniejszy dokument 
planistyczny opracowywany, co kilka lat w gminie, który wyznacza 
jej kierunki rozwoju, mówi co jest ważne dla naszej wspólnoty 
samorządowej, wskazuje także na priorytety istotne z punktu widzenia 
podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz stwarzania warunków jej 
rozwoju społeczno-ekonomicznego.

W konsekwencji, czytając naszą „Strategię”, powinniśmy – jako mieszkańcy gminy, pracownicy 
samorządowi, przedsiębiorcy, rolnicy, działacze społeczni, wreszcie każdy z nas – uzyskać 
jednolitą wiedzę o priorytetach naszej wspólnoty samorządowej w perspektywie najbliższych 
10–15 lat. Powinniśmy wiedzieć, co będzie dla nas ważne zarówno dziś, jak i za kilka lat.  
Gdzie będziemy lokowali nasze zasoby, w jakim kierunku chcemy się rozwijać. 

Dlaczego to ważne? Bo tylko synergia naszych działań – to, że wszyscy będziemy zgodnie 
podążali w jednym, określonym kierunku, że będziemy koncentrowali nasze działania na jasno 
określonych i zdefiniowanych celach – ma szansę sprawić, że gmina, w której mieszkamy 
i pracujemy, będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla każdego z osobna i dla nas, jako 
wspólnoty mieszkańców całej Gminy Rzepiennik Strzyżewski, a także naszych mniejszych 
ojczyzn w Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku Strzyżewskim i Suchym, Kołkówce 
i Turzy. Ten dokument i zawarte w nim zapisy, to także swoista mapa drogowa tego, czyimi 
siłami, jakimi środkami i przy jakich rozwiązaniach organizacyjnych, chcemy zrealizować nasze 
zamierzenia. W tym znaczeniu ważne jest także to, że „Strategia” nie jest dokumentem Urzędu 
czy Rady Gminy, jest dokumentem, z którego wiedzę o kierunkach i priorytetach czerpać 
mogą i powinni wszyscy. 

Tak opracowana „Strategia” porządkuje wiele spraw, które są jeszcze do załatwienia, ale także 
pozwala na kontrolę wykonania zaplanowanych kierunków interwencji i to zarówno przez 
samorząd, jak i ogół mieszkańców. Umożliwia także coroczną aktualizację planów i wydłużanie 
horyzontu planowania na kolejne lata, a to z kolei, pozwala mądrze alokować zasoby 
finansowe, którymi dysponuje – zawsze w zbyt ograniczonej wielkości w stosunku do potrzeb 
i oczekiwań – samorząd. I wreszcie ostatnia kwestia. Tak zaplanowana strategia – jeżeli jest 
szeroko uspołeczniona – pozwala utrzymać ciągłość przyjętej polityki rozwoju niezależnie od 
zmieniającej się konfiguracji samorządowych liderów.

Strategię przygotowywaliśmy w trudnym czasie pandemii COVID-19. Nie zmieniło to 
jednak naszego podejścia do kwestii szerokiego włączenia mieszkańców – pytaliśmy Was 
o różne sprawy w ankietach, organizowaliśmy otwarte warsztaty, konsultowaliśmy z różnymi 
środowiskami wypracowane cele i kierunki działań. 

Dlatego gorąco wierzę, że dokument, który oddajemy w ręce Mieszkańców gminy jest naszą 
wspólną wizją rozwoju całej Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

Marek Karaś
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Szanowni Państwo,
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91.1. uwarunkowania formalno-prawne planowania strategicznego

1.1. Uwarunkowania formalno-prawne planowania strategicznego

Opracowana „Strategia Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 
lata 2021–2030” została przygotowana zgodnie z treścią i duchem 
wprowadzonej w życie 13 listopada 2020 roku, ustawy o zmianie 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych 
ustaw. Z kolei nowy pakiet przepisów, dotyczących polityki rozwoju 
realizuje postanowienia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” w zakresie konsolidacji 
systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania 
systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i gminnej, 
a także strategii ponadlokalnej dla grupy sąsiadujących, powiązanych 
ze sobą funkcjonalnie lokalnych jednostek samorządu terytorialnego. 
W konsekwencji oznacza to, iż strategia Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
wpisuje się w nowy paradygmat polityki rozwoju. 

Konsekwencją opracowania „Strategii”, w zgodzie ze znowelizowaną 
ustawą jest fakt, iż położono w niej bardzo mocny nacisk na integrację 
wymiaru społecznego, gospodarczego i przestrzennego, a także na 
odniesienie planów rozwojowych Rzepiennika Strzyżewskiego do 
szerszego kontekstu ponadlokalnego, w tym współpracy terytorialnej na 
poziomie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnowa oraz przyjętych 
rozstrzygnięć na poziomie regionalnym, a wyrażonych m.in. w Strategii 
Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

Opracowana „Strategia Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 
2021–2030” powinna być traktowana jako podstawowy i najważniejszy 
dokument samorządu lokalnego, zawierający wytyczne dla dokumentów 
wdrożeniowych i planowania przestrzennego. Stąd tak ważne, w procesie 
jej przygotowania, było dogłębne i wieloaspektowe – poprzez analizę 
danych statystycznych, badania opinii, prace eksperckie – zdiagnozowanie 
najważniejszych uwarunkowań, trendów, potrzeb rozwojowych oraz 
potencjałów gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dopiero na tej bazie, możliwe 
było określenie celów i kierunków działań planowanych do realizacji 
w Gminie, w perspektywie najbliższych lat.

„Strategia” została opracowana w modelu partycypacyjno-eksperckim, 
w którym analizy statystyczne i strategiczne były wynikiem prac 
zewnętrznych specjalistów, niemniej jednak na każdym kroku były one 
weryfikowane w procesie społecznej partycypacji oraz stanowiły jedynie 
bazę dla prac zespołu ds. opracowania strategii.
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„Strategia” w procesie zarządzania rozwojem Gminy pełni 3 podstawowe 
funkcje: 

kierunkowania polityki rozwoju 

W sposób czytelny ukierunkowuje politykę rozwoju Gminy i nadaje jej 
spójny, a zarazem skoncentrowany na zdefiniowanych celach, wymiar. 
W tym znaczeniu zapewnia ciągłość procesów rozwojowych w dłuższej 
perspektywie czasu, niezależnie od bieżących zmian politycznych na 
poziomie lokalnym. Ważnym aspektem tej funkcji jest także ograniczenie 
kosztów wynikających z ciągłego podejmowania decyzji, bez ustalonego 
planu długoterminowego czy podejmowania decyzji stojących 
w sprzeczności ze sobą.

integrowania

Łączy wokół wspólnie zdefiniowanych celów lokalną społeczność, 
a także jasno komunikuje swoje cele rozwojowe innym zainteresowanym 
podmiotom: otaczającym gminę samorządom, potencjalnym inwestorom 
czy osobom planującym związać z gminą swoją przyszłość.

pozyskiwania i alokowania środków na rozwój

Ułatwia pozyskiwanie i alokowanie środków zewnętrznych i własnych 
na te przedsięwzięcia, które wpisują się w przyjętą strategię i mają 
realną szansę przyczynić się do zrealizowania celów rozwojowych 
i zdynamizowania rozwoju gminy.

Niezwykle ważne w procesie opracowania „Strategii” było właściwe 
zidentyfikowanie zmian, które zachodzą tak w samej gminie, jak 
i jej bliższym i dalszym otoczeniu. To one bowiem, stanowią istotne 
uwarunkowania rozwoju. Bez dogłębnego przeanalizowania zarówno 
takich uwarunkowań jak: zmiany demograficzne, społeczne, gospodarcze, 
technologiczne, prawne, instytucjonalne, polityczne, przestrzenne czy 
środowiskowe, nie można, w sposób świadomy kształtować polityki 
rozwoju i w sposób właściwy odpowiadać na potrzeby obecnych 
i przyszłych mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

„Strategia Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021–2030” 
opracowana zgodnie z ustawą z 13 listopada 2020 roku wymaga m.in.:
• przyjęcia uchwały Rady Gminy, określającej szczegółowy tryb 

i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju Gminy, 
w tym tryb jej konsultacji (Uchwała Nr XXVII/196/2021 Rady Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie 
określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii 
Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski do roku 2030”);

• przeprowadzenia konsultacji projektu strategii z sąsiednimi gminami 
i ich związkami oraz z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;

Niezwykle ważne w procesie 
opracowania „Strategii” było właściwe 

zidentyfikowanie zmian, które zachodzą 
tak w samej gminie, jak i jej bliższym 

i dalszym otoczeniu.

Projekt



111.1. uwarunkowania formalno-prawne planowania strategicznego

• zasięgnięcia opinii w zarządzie województwa, w zakresie zgodności 
z zasadami regionalnej polityki przestrzennej określonej w strategii 
rozwoju województwa;

• przeprowadzenia ewaluacji ex ante.

Nowelizacja zdefiniowała także wytyczne merytoryczne, w tym nowe 
obligatoryjne elementy i całe rozdziały dla strategii, w tym m.in.: 
• określenie obszaru geograficznego, którego dotyczy dana strategia,
• analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,
• opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb rozwojowych 

i potencjałów,
• opis włączenia partnerów w przygotowanie strategii i jej wdrożenie,
• model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
• ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej w gminie,
• obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju 

województwa oraz fakultatywnie obszary strategicznej interwencji dla 
gminy,

• ramy finansowe strategii.

Panorama Gminy rzepiennik strzyżewski z lotu ptaka
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1.2. Metodologia, w tym partycypacyjny model tworzenia „Strategii”

Ramy dla opracowania dokumentu strategicznego Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, znowelizowana w roku 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) 
oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 
2006 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), 
a w szczególności art. 10e i 10f ustawy o samorządzie gminy, który 
wskazuje ramy dla opracowania strategii Gminy. Korzystano także 
z poradnika opracowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej przez FRDL Małopolski Instytutu Samorządu Terytorialnego 
i Administracji z Krakowa. 

Ostateczny dokument jest wynikiem zaangażowania szerokiego 
grona osób i instytucji zainteresowanych rozwojem Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski, uczestniczących w pracach nad tym dokumentem. W efekcie 
prowadzonych badań, opinii, konsultacji, spotkań i warsztatów udało 
się wypracować spójny i przejrzysty plan strategiczny rozwoju Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski w perspektywie najbliższych kilku lat, który 
wykracza poza kompetencje samorządu i powinien stać się podstawą 
budowania swoistego konsensusu wokół wspólnych celów rozwojowych.

Podczas prac nad dokumentem przyjęto partycypacyjno-ekspercki model 
tworzenia strategii, który zakłada udział przedstawicieli szerokiego grona 
interesariuszy w opracowaniu dokumentu. Służyć temu miało z jednej 
strony, powołanie przez wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski zespołu 
ds. opracowania strategii, a z drugiej możliwość szerokiego udziału 
lokalnej społeczności w badaniach ankietowych, debatach i warsztatach 
strategicznych. Metoda partycypacyjno-ekspercka jest najbardziej 
optymalna dla tego typu opracowań, gdyż łączy wiedzę ze społecznym 

Ostateczny dokument jest wynikiem 
zaangażowania szerokiego grona  

osób i instytucji  zainteresowanych 
rozwojem Gminy.

zespół ds. opracowania 
strategii

warsztaty strategiczne, 27 maja 2021 roku
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zaangażowaniem i odpowiada na autentyczne potrzeby. Rola społeczności 
lokalnej jest niezmiernie istotna na każdym etapie konstruowania strategii 
rozwoju Gminy – od definiowania problemów, barier rozwoju, poprzez 
wskazywanie potencjałów rozwoju, kierunków działań, sposobów 
rozwiązywania problemów. W ten sposób wytwarza się integracja 
społeczeństwa lokalnego wokół wspólnych problemów, interesów 
i dalekosiężnych celów.

Etapy prac nad diagnozą stanu i „Strategią” Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
opisuje poniższy schemat. Uwidoczniono w nim kluczowe elementy 
procesu na każdym z jego etapów. Kluczowy moment procesu zbiegł się 
z trzecim etapem pandemii COVID-19, co spowodowało konieczność 
zmiany formuły pracy nad dokumentem strategicznym. Niewielką 
część spotkań i warsztatów prowadzono z wykorzystaniem technik 
pracy zdalnej. Ciekawą i cenną inicjatywą samorządu Rzepiennika 
Strzyżewskiego było włączenie w proces konsultacji założeń do strategii 
grupy młodzieży w wieku 13–15 lat z terenu gminy, a zatem grupy, 
która w perspektywie dekady, w największym stopniu, winna korzystać 
z efektów pracy nad „nową ścieżką rozwoju Gminy”. Praca młodych ludzi 
nie tylko znalazła swoje odzwierciedlenie w ostatecznym formułowaniu 
priorytetów rozwojowych, ale pozwoliła także dodać szereg kierunków 
działań, ważnych z punktu widzenia potrzeb młodego pokolenia. 

To spełnienie ich marzeń i potrzeb, co do funkcjonowania Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski sprawi, że za kilka lat – podejmując życiowe 
decyzje o swojej przyszłości – będą mieli większą skłonność do wiązania 
jej z gminą swojego urodzenia, widząc właśnie tutaj szanse na znalezienie 
dobrego miejsca do życia, pracy i rozwoju osobistego.

Projekt „Strategii” poddano szerokim konsultacjom społecznym 
i dokonano ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności 
oraz efektywności realizacji z uwzględnieniem wpływu terytorialnego 
skutków planowanych działań. Celem ewaluacji ex ante było sprawdzenie 
czy działania planowane w ramach „Strategii”, przyniosą zakładane efekty 
przy użyciu określonych instrumentów i zasobów. 

Oceny w ramach ewaluacji dokonano na podstawie 4 kryteriów:

trafności celów strategicznych i operacyjnych, a w konsekwencji działań, 
względem zidentyfikowanych wyzwań (patrz rozdział 3, tabela 2);

przewidywanej skuteczności działań na rzecz realizacji celów oraz metod 
ich wdrażania i zabezpieczenia odpowiednich zasobów (patrz rozdział 8 
i 10);

przewidywanej efektywności sumy zasobów przeznaczonych na 
realizację działań (patrz rozdział 10);

spójności wewnętrznej między jej celami, a priorytetami i działaniami oraz 
zewnętrznej, między założeniami strategii, a założeniami dokumentów 
wyższego rzędu lub równorzędnymi (patrz rozdział 9, tabela 7).

1

2

3

4
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Dokonana analiza potwierdziła trafność zidentyfikowanych wyzwań 
rozwojowych w kontekście diagnozy stanu Gminy, zarówno w świetle 
danych statystycznych, jak i opinii wyrażanych przez mieszkańców 
w badaniach ankietowych i warsztatach strategicznych. 

Z kolei wykonana analiza powiązań celów strategicznych, z wyzwaniami 
rozwoju potwierdziła, że przedstawione cele i kierunki działań, 
odpowiadają na wszystkie zdefiniowane wyzwania, co oznacza, iż 
zakładane przedsięwzięcia trafnie odpowiadają na zidentyfikowane 
deficyty i są w stanie skutecznie uruchomić oczekiwane mechanizmy 
rozwojowe. Dalsza analiza potwierdziła, iż gmina jest w stanie – 
wdrażając odpowiednie standardy postępowania – zrealizować 
w sensie instytucjonalnym i finansowym zakładane cele. Dokonano 
także ramowej analizy zgodności celów strategicznych i operacyjnych 
zawartych w dokumencie, z podstawowymi dokumentami strategicznymi 
szczebla europejskiego, krajowego i regionalnego potwierdzając, iż cele 
zdefiniowane w Strategii, w sposób przekrojowy dotykają i realizują 
najistotniejsze cele wyznaczone w polityce europejskiej i krajowej na 
okres najbliższej dekady.

warsztaty strategiczne, 27 maja 2021 roku
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151.2. Metodologia, w tym partycypacyjny model tworzenia „strategii”

ewaluaCja 
mid-term Strategii  

do roku 2020

diaGnoza  
wyzwań  

i potencjałów

wizja  
Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski 
do roku 2040

Cele  
strategiczne 
i operacyjne  

w perspektywie  
roku 2030

projekt 

Strategii 

weryFikaCja

projektu

• analiza danych statystycznych
• analiza danych z monitoringu strategii
• wywiady z kadrą zarządzającą Gminy rzepiennik 

strzyżewski
• analiza danych zastanych

•  analiza danych statystycznych (w układzie gmin 
o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej 
Małopolski (gminy wiejskie o ekstensywnej 
gospodarce) oraz pogłębiona analiza w układzie 
gmin wiejskich leżących w pobliżu rzepiennika 
strzyżewskiego

• analiza danych zastanych
• analiza szans i barier rozwojowych w układzie 

globalnym i regionalnym
• analiza czynników stanowiących o przewadze 

konkurencyjnej Gminy rzepiennik strzyżewski 
i mogących przyspieszyć jej rozwój 
w 4 wymiarach (społecznym, środowiskowo-
przestrzennym, gospodarczym i instytucjonalnym)

•  analiza dokumentów wyższego rzędu: 
europejskich, krajowych i regionalnych

•  analiza dokumentów programujących rozwój 
rzepiennika strzyżewskiego

• analizy powiązań celów

• ewaluacja ex ante

• procedura dot. sooŚ
• konsultacje z sąsiednimi gminami
• konsultacje z PG wody Polskie
• konsultacje z Zarządem województwa 

Małopolskiego

• badania opinii mieszkańców dotyczące:
 – zasobów i potencjałów Gminy rzepiennik 

strzyżewski
 – jakości życia i usług na terenie Gminy 

rzepiennik strzyżewski
 – oceny zmian zachodzących w Gminie oraz 

mocnych i słabych stron Gminy

•  badania opinii mieszkańców dotyczące zasobów 
i potencjałów Gminy rzepiennik strzyżewski

• badania opinii szefów jednostek pomocniczych 
(sołectw) w zakresie oceny zachodzących zmian oraz 
potrzeb rozwojowych w dzielnicach pomocniczych

• warsztaty diagnostyczne z zespołem ds. opracowania 
strategii, radnymi, dyrektorami jednostek gminnych 
i przedstawicielami organizacji pozarządowych

•  ankiety dla mieszkańców
•  debaty i warsztaty strategiczne: on-line i na żywo
• spotkania z gremiami doradczymi
• konsultacje z młodzieżą
• prace grup roboczych

• ankiety dla mieszkańców
• debaty i warsztaty strategiczne: on-line i na żywo
• spotkania z gremiami doradczymi
• konsultacje z radnymi
• konsultacje z młodzieżą
• prace grup roboczych

• konsultacje społeczne
• spotkanie inaugurujące
• spotkania poświęcone celom strategicznym
• elektroniczne zgłaszanie uwag
• papierowe zgłaszanie uwag

SCHEMAT PRAC NAD STRATEGIą
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172.1. diagnoza stanu Gminy – synteza

2.1. diagnoza stanu Gminy – synteza

2.1.1. Metodyka diagnozy

Kompleksowa i pogłębiona diagnoza stanowiła punkt wyjścia i bazę 
dla opracowania „Strategii Rozwoju Gminy”. W tej części dokumentu 
wskazano jedynie najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonej 
diagnozy, a sama „Diagnoza Gminy Rzepiennik Strzyżewski” z czerwca 
2021 roku stanowi odrębny dokument.

Na potrzeby diagnozy, przeanalizowano dane dotyczące Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski, osadzając je w kontekście zarówno gmin 
wiejskich, położonych w niewielkiej odległości od Rzepiennika 
Strzyżewskiego, jak i wybranych gmin wiejskich z obszaru województwa 
małopolskiego o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju 
(gminy wiejskie o ekstensywnej gospodarce), a zatem o podobnych 
uwarunkowaniach rozwojowych. 

W pierwszej części sytuację Rzepiennika Strzyżewskiego pokazano na tle 
procesów rozwojowych zachodzących w gminach: Moszczenica, Gromnik, 
Pleśna, Szerzyny i referencyjnie na tle średniej dla powiatu tarnowskiego 
oraz województwa małopolskiego. W drugiej części, analizowano 
wskaźniki rozwoju Rzepiennika Strzyżewskiego na tle 175 gmin 
należących do grupy zdefiniowanej jako gminy wiejskie o ekstensywnej 
gospodarce. W dokumencie zwizualizowano wyniki tylko dla gmin 
należących do tej grupy w Małopolsce, ale analiza danych odbywa się dla 
pełnego zbioru 175 gmin.

Znaczną część informacji przedstawiano także na kartogramach, w tym 
w części osadzając Rzepiennik Strzyżewski w kontekście procesów 
zachodzących w skali całej Polski ze szczególnym przybliżeniem kontekstu 
Małopolski. 

W analizach wykorzystano dane bezpośrednio pochodzące z GUS 
(w oparciu o Bank Danych Lokalnych), z narzędzia analitycznego Związku 
Miast Polskich – Monitora Rozwoju Lokalnego, czerpiącego dane zarówno 
z zasobów GUS, jak i ZUS/KRUS, Poltaxu.

Niezwykle istotnym źródłem danych były wyniki ankiet i badań opinii. 
W części diagnostycznej przeprowadzono 4 odrębne badania ankietowe, 
identyfikujące zarówno potencjały, jak i bariery rozwojowe, w tym także 
na poziomie poszczególnych sołectw gminy (badanie ankietowe sołtysów), 
a także warsztaty zarówno z mieszkańcami, jak i grupą roboczą powołaną 
do pracy nad „Strategią”. 

W tej części dokumentu wskazano 
jedynie najważniejsze wnioski 
płynące z przeprowadzonej diagnozy, 
a sama „Diagnoza Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski” z czerwca 2021 roku 
stanowi odrębny dokument.
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W konsekwencji „Diagnoza”:
• identyfikuje najważniejsze wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania 

rozwoju gminy;
• wskazuje i nazywa główne bariery i szanse wynikające ze 

zidentyfikowanych uwarunkowań;
• określa potencjały gminy, nawiązując do dostępnych zasobów oraz 

lokalnej specyfiki, w tym zróżnicowania terytorialnego.

Przygotowana „Diagnoza” nie jest jedynie oceną stanu oraz 
dotychczasowych tendencji rozwojowych. Wskazuje ona bowiem główne 
trendy i potencjalne kierunki rozwoju w przyszłości. Zawiera zarówno 
elementy retrospektywne, jak i opisujące przyszłość. Jest prezentowana 
z uwzględnieniem otoczenia, uwarunkowań zewnętrznych i trendów 
rozwojowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. W konsekwencji 
spełnia warunek prezentacji danych zarówno w ujęciu dynamicznym, jak 
i porównawczym.

Przeprowadzoną „Diagnozę” zaprezentowano w 5 wymiarach: 
społecznym, środowiskowo-przestrzennym, gospodarczym, 
instytucjonalnym i powiązań funkcjonalnych, zaś ich swoistym 
podsumowaniem jest prezentacja wyników prac analitycznych 
i warsztatowych, w odniesieniu do potencjałów i barier rozwojowych, 
zidentyfikowanych problemów oraz zidentyfikowanych wyzwań 
rozwojowych.

2.1.2. wnioski z „diagnozy” sytuacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej, z uwzględnieniem miejskiego obszaru 
funkcjonalnego

Gmina Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części 
województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim, pomiędzy rzekami 
Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka. Tworzą ją 
wsie: Olszyny, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik 
Suchy, Kołkówka i Turza.

Diagnozę przeprowadzono 
w pięciu wymiarach: społecznym, 

środowiskowo-przestrzennym, 
gospodarczym, instytucjonalnym 

i powiązań funkcjonalnych.

CECHy diaGnozy

identyfikuje 
najważniejsze 
wewnętrzne 
i zewnętrzne 

uwarunkowania 
rozwoju gminy.

wskazuje 
i nazywa główne 
bariery i szanse 
wynikające ze 

zidentyfikowanych 
uwarunkowań.

określa potencjały 
gminy, nawiązując 

do dostępnych 
zasobów oraz 

lokalnej specyfiki, 
w tym zróżnicowania 

terytorialnego.
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192.1. diagnoza stanu Gminy – synteza

Gmina graniczy:
• od wschodu z gminą Szerzyny,
• od południa z gminami Biecz i Moszczenica – granica ta stanowi 

jednocześnie granicę powiatów: tarnowskiego i gorlickiego,
• od zachodu z gminami Ciężkowice i Gromnik,
• od północy z gminą Tuchów i Ryglicami.

Odległość Rzepiennika Strzyżewskiego od Tarnowa wynosi ok. 34 km, 
a czas dojazdu samochodem wynosi ok. 35 do nawet 50 minut, 
w zależności od pory dnia i natężenia ruchu. Od Nowego Sącza Gminę 
Rzepiennik Strzyżewski dzieli dystans 50 km z czasem dojazdu ok. 1 
godziny, zaś od Krakowa – w zależność od wybranej drogi – od 103 do 
108 km, z czasem dotarcia wahającym się, w zależności od wybranej drogi 
i pory przejazdu, od 1 godziny 20 minut do blisko 2 godzin. Syntetyczny 
indeks dostępności komunikacyjnej z perspektywy atrakcyjności 
inwestycyjnej1 lokuje Rzepiennik Strzyżewski jako gminę o słabej 
dostępności. 

Gminę Rzepiennik Strzyżewski w roku 2020 zamieszkiwało (według 
danych GUS) 6 750 osób (w roku 2014 było to 6 791 osób), co oznacza 
de facto utrzymywanie się liczby mieszkańców na zbliżonym poziomie – 
w porównaniu do 2014 roku odnotowano spadek o zaledwie 1%, przy 
czym w województwie i powiecie, w tym samym czasie, liczba ludności 
rosła. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast relacja salda migracji 
do przyrostu naturalnego. O ile ten ostatni, w przeważających latach 
analizy jest dodatni, o tyle ruchy migracyjne sprawiają nieznaczny, ale 
stały odpływ ludności, co świadczy o niższej atrakcyjności osadniczej 
gminy. Wraz z prognozowanym systematycznym spadkiem przyrostu 
naturalnego, problem depopulacji gminy Rzepiennik Strzyżewski zacznie 
się pogłębiać. 

Odrębną kwestią jest rozbieżność pomiędzy teoretyczną (opartą na 
danych GUS), a faktyczną liczbą ludności gminy. Nie prowadzi się takich 
analiz na poziomie gmin wiejskich, ale dane z okolicznych miast (Bobowej, 
Ciężkowic, Gorlic, Grybowa i Tuchowa) wskazują, iż rzeczywista liczba 
mieszkańców Gminy może być niższa od 8 do nawet 18%. Jeżeli przyjąć 
szacunek dla Rzepiennika na podstawie sytuacji w pobliskich miastach, to 
rzeczywista liczba mieszkańców Gminy nie wynosi 6 750 osób, a waha się 
pomiędzy wartością 6 210, a 5 738 osób. Różnicę stanowią ludzie, którzy 
wyjechali na studia, do pracy w innym mieście, czy wręcz za granicę, a cały 
czas pozostają zameldowani w miejscu zamieszkania. 

Ciągle relatywnie korzystna sytuacja w zakresie ekonomicznych grup 
wieku, w kontekście prognoz demograficznych już nie rysuje się tak 
optymistycznie. O ile na razie systematycznie rośnie liczba ludności 
w wieku produkcyjnym (z 61,1% w roku 2014 do 61,7% w 2020), to 

1 „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem” 
Raport cząstkowy, komponent 3 „Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna”, pod red. 
dr. Roberta Guzika (kierownika komponentu 3).

dostępność 
komunikacyjna

ludność
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systematycznie obniża się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 
(z 21,8% w roku 2014 do 20,01% w 2020) i rośnie liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym (z 17,1% do 18,2%). Oznacza to także, iż w najbliższych 
latach dojdzie do przecięcia się „nożyc demograficznych” w odniesieniu do 
tych grup wiekowych.

Niekorzystnym zjawiskiem jest także systematyczne obniżanie się liczby 
ludność w wieku produkcyjnym mobilnym (18–44 lata) z liczby 2 783 
w roku 2014, do wartości 2 692 w 2020. Równie niepokojącym są dwa 
kolejne zjawiska zachodzące w tej grupie wiekowej – mniej w tej grupie 
wiekowej jest kobiet niż mężczyzn (w roku 2020 w gminie mieszkało 
1 368 mężczyzn w wieku 18–44 lat i tylko 1 324 kobiety – pamiętając, 
iż średnio statystycznie w Polsce jest więcej kobiet – na 100 mężczyzn 
przypada bowiem 106 kobiet), a także że kobiety w tym wieku wyjeżdżają 
z Rzepiennika częściej niż mężczyźni. W długiej perspektywie czasu będzie 
to miało negatywne skutki w zakresie przyrostu naturalnego.

W perspektywie 2030 roku szacuje się – na podstawie prognoz GUS – 
spadek liczby mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski o ponad 3%. 
W tym samym horyzoncie czasowym, liczba ludności w całym powiecie 
wzrośnie o blisko 3%, zaś w skali całego województwa prognozowany jest 
nieznaczny spadek ludności (0,2%). Wśród porównywanych gmin tylko 
w Gminie Szerzyny prognozowany jest spadek liczby ludności o 6,4%, 
w pozostałych gminach prognozy wskazują na wzrost liczby ludności 
od 1% do 4%. Bez wątpienia w przypadku tych gmin, które na „morzu” 
spadków w skali całego regionu odnotują wzrost liczby mieszkańców, 
można doszukać się skutków procesów suburbanizacyjnych Tarnowa, 
w ślad za którym idzie, niespotykane do tej pory w tej skali, wyludnianie się 
tego miasta. Kolejnym zjawiskiem, które koniecznie należy brać pod uwagę 
myśląc o przyszłości Gminy Rzepiennik Strzyżewski jest wzrost liczby 
osób starszych. O ile ocenia się, na podstawie danych prognostycznych 
GUS, że w roku 2021 osoby takie stanowią 18,7% populacji Gminy, to 
w roku 2030 stanowić będą już 21,8%.

Do 2019 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski niekorzystnie 
kształtowały się wskaźniki dotyczące korzystania przez dzieci w wieku 
przedszkolnym z tej formy wsparcia wychowawczego. Zaledwie 50,2% 
dzieci w wieku przedszkolnym (3–6 lat) z terenu Gminy korzystało w roku 
2019 z tej formy opieki i przygotowania do startu, do dalszej edukacji. 
Był to najgorszy wynik pośród gmin poddanych analizie – Pleśna (78,3%), 
Gromnik (68,8%). Nie mówiąc o powiecie (81,6%) i województwie 
(91,8%). Poczynione inwestycje w 2020 roku zaowocowały znacznym 
zwiększeniem liczby miejsc w przedszkolach (241 miejsc), aktualnie 
75,2% dzieci w wieku 3–6 lat korzysta z opieki przedszkolnej. Zmiana 
tej sytuacji, jest ważna zarówno w kontekście wczesnej socjalizacji 
dzieci w środowisku rówieśniczym, jak i lepszego przygotowania do 
obowiązkowej nauki w szkole. W roku 2019 na terenie Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski funkcjonowało łącznie 5 szkół podstawowych, w których 
kształciło się łącznie 600 uczniów. Jak wynika z danych GUS, liczba 
uczniów w szkołach podstawowych wzrosła o 29,6% w latach  

Do 2030 roku spadek liczby 
mieszkańców o ponad 3%.

wychowanie przedszkolne

edukacja
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2014–2019, jednak wzrost uczniów był przede wszystkim wynikiem 
likwidacji gimnazjów i przejęcia przez szkoły podstawowe dwóch 
dodatkowych roczników. Współczynnik skolaryzacji netto dla szkół 
podstawowych w Gminie wyniósł 96,61% i był najwyższy wśród 
porównywanych gmin. Efekty nauczania na poziomie szkół podstawowych 
mierzone wynikami egzaminu po ósmej klasie, są dla języka polskiego 
wyższe niż średnia dla Małopolski, dla matematyki zbliżone do średniej, 
a dla języka angielskiego znacząco niższe od średniej. Z kolei w zakresie 
szkolnictwa średniego, uczniowie korzystają ze szkół w pobliskich 
miastach, przy czym głównym kryterium wyboru szkoły jest łatwość 
i czas dotarcia do danej szkoły z punktu widzenia miejsca zamieszkania 
na terenie Gminy, a także jakość nauczania. Najczęściej rzepiennicka 
młodzież wybiera szkoły średnie w Gorlicach (średnio 1/3 z nich) oraz 
Tarnowie (1/4). W dalszej kolejności są to szkoły w: Tuchowie, Gromniku, 
Ryglicach i Bieczu. 

Dostęp do instytucji kultury oraz średnie wydatki samorządu na kulturę, 
należy uznać za mieszczące się w średniej dla tego typu gmin. Spada 
liczba czytelników w bibliotekach prowadzonych przez Gminę Rzepiennik 
Strzyżewski (spadek o 28% w porównaniu z 2014 rokiem), a także 
grup artystycznych 18 grup w roku 2014 i zaledwie 9 w roku 2020. 
Konsekwentnie spadła także liczba członków tych grup z 213 do zaledwie 
70 w analizowanym okresie. Z oczywistych względów udział w kulturze 
wysokiej i masowej jest realizowany głównie poza obszarem Gminy. Na 
terenie Gminy znajduje się niewiele zabytków (co nie znaczy, że ich nie 
ma). Co więcej, przeliczając liczbę zabytków na 100 km2 jest ona drugą 
najlepiej „wyposażoną” w zabytki gminą na terenie powiatu tarnowskiego. 

Relatywnie bogata jest oferta obiektów i zajęć związanych z rekreacją 
i sportem skierowana do mieszkańców. Liczba członków klubów 
sportowych oraz osób ćwiczących utrzymuje się na przestrzeni ostatnich 
lat, na mniej więcej zbliżonym poziomie. W dwóch klubach, corocznie 
ćwiczy od 104 do 123 osób. Także liczba członków klubów utrzymuje 
się na, w miarę stałym poziomie (ok. 90 osób), za wyjątkiem roku 2018, 
gdzie na jeden rok wzrosła aż do 164 osób, by w kolejnym roku powrócić 
do swojej średniej wartości. Niepokoi fakt, iż dorośli mieszkańcy gminy – 
przynajmniej w sposób sformalizowany – prawie w ogóle nie korzystają 
z zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski charakteryzuje się raczej słabą 
dostępnością do usług podstawowej opieki zdrowotnej. Na terenie 
Gminy działają 2 przychodnie, a w planach jest uruchomienie trzeciej. 
W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest to wartość zbliżona do 
średniej dla powiatu, tj. 4. Przy czym wskaźnik dla województwa wynosi  
6 przychodni na 10 tys. mieszkańców. W POZ na terenie Gminy w roku 
2020 odnotowano 19 223 porady, co w przeliczeniu na mieszkańca gminy 
daje 2,8 porady, tj. o 0,5 porady mniej niż średnia dla powiatu i o 1 poradę 
mniej niż średnia dla województwa. Wynika to z faktu, że mieszkańcy 
często korzystają z POZ poza gminą zamieszkania, głównie w Moszczenicy 
i Tuchowie, a także sporadycznie w Ciężkowicach i Gromniku. Natomiast 
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bliskość miasta subregionalnego, bogato wyposażonego w placówki 
medyczne sprawia, iż także w tym zakresie istnieją silne powiązania 
funkcjonalne z Tarnowem.

Systematycznie spada liczba osób korzystających z pomocy społecznej, co 
jest raczej zjawiskiem systemowym, przy czym dla roku 2019 wartość ta 
wynosi 12,8% ogółu ludności, w tym poniżej kryterium dochodowego było 
7,1% mieszkańców. Jednocześnie, w relacji do gmin sąsiednich i średniej 
dla powiatu i województwa, odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski był najwyższy. W powiecie 
tarnowskim był ponad dwukrotnie niższy niż w Rzepienniku (5,5%), 
a w skali całego województwa trzykrotnie niższy (4,1%).

Rzepiennik Strzyżewski jest gminą bezpieczną – średnia liczba 
odnotowywanych przestępstw jest w każdym roku niższa niż średnia dla 
powiatu tarnowskiego i znacząco niższa niż średnia dla województwa. Jest 
także – z uwagi na brak dróg o bardzo dużym natężeniu ruchu – relatywnie 
bezpieczna w zakresie wypadków i kolizji drogowych. Wskaźnik 
wypadków drogowych na 100 tys. ludności nieznacznie wahał się w latach 
2015–2020, czasem znajdując się powyżej, a czasem poniżej średniej dla 
powiatu, ale we wszystkich latach analizy był znacząco niższy od średniej 
dla województwa. I tak np. w roku 2020 dla Gminy Rzepiennik wskaźnik 
ten wynosił 29,6 i był niższy od wartości osiągniętych przez powiat (33,8) 
i województwo (66,4), a także sąsiedniej gminy Gromnik (67,0), co bez 
wątpienia wiąże się z przebiegiem dróg i natężeniem ruchu na nich, które 
w Gromniku jest znacząco większe niż w Rzepienniku.

Analizując aktywność obywatelską należy stwierdzić, iż systematycznie 
rośnie liczba zarejestrowanych organizacji pozarządowych. Na przestrzeni 
lat 2014–2020 ich liczba wzrosła o 50,1%. Wzrost ten jest szybszy 
niż średnia dla powiatu i województwa, który wynosił odpowiednio 
w analogicznym okresie 20,4% i 24,0%. 

Aktywność obywatelską można wyrazić korzystaniem z biernego 
prawa wyborczego w różnego typu wyborach (samorządowych, 
parlamentarnych, prezydenckich). Analizując frekwencję wyborczą 
w dwóch ostatnich elekcjach samorządowych w Rzepienniku 
odnotowywano najwyższą frekwencję zarówno spośród porównywanych 
gmin, jak i powiatu oraz województwa. I tak np. w roku 2018 frekwencja 
w wyborach samorządowych w gminie Rzepiennik Strzyżewski wyniosła 
63,84%, tj. więcej niż w powiecie (53,2%) i województwie (55,26%). 
Podobnie wysoka frekwencja (wyższa niż w większości analizowanych 
JST) była w wyborach parlamentarnych roku 2015 i 2019, przy czym 
w roku 2019 wynik Rzepiennika (61,3%) był nieznacznie niższy niż średnia 
dla województwa małopolskiego (63,8%).

Rzepiennik Strzyżewski ma niezwykle atrakcyjne położenie, zarówno, 
jeśli chodzi o walory przyrodnicze, jak i krajobrazowe. Na jego obszarze 
znajdują się fragmenty dwóch parków krajobrazowych – Ciężkowicko-
Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, który na terenie Gminy zajmuje 
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powierzchnię 1 047 ha oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, 
który rozciąga się na 834 ha Gminy Rzepiennik. Pozostały obszar 
Gminy o powierzchni 5 190 ha objęty jest ochroną w ramach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Współczynnik 
lesistości Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2020 roku wynosił 20,6%, czyli 
nieco mniej niż średnia dla powiatu (21,7%) i województwa (28,7%).

Gmina Rzepiennik Strzyżewski ma stosunkowo słabo rozwiniętą 
komunalną infrastrukturę wodociągową. W 2019 roku długość czynnej 
sieci wodociągowej wynosiła 60,8 km i obsługiwała 1 487 osób, czyli 
ponad 22% mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Odsetek 
ludności korzystającej z sieci wodociągowej dla powiatu wynosi 73,3%, 
a dla województwa 82,0%. Z kolei dostęp do sieci kanalizacyjnej 
miało 31,7% mieszkańców Gminy, był to najniższy odsetek wśród 
porównywanych gmin. W skali powiatu udział ludności obsługiwanej przez 
sieć kanalizacyjną wynosił 52,6%, a województwa 63,9%. Jednocześnie 
warto podkreślić, że rok 2019 był czasem znaczących inwestycji w sieć 
wodno-kanalizacyjną (jednych z największych w Małopolsce w tym 
czasie, w przeliczeniu na mieszkańca). Pomiędzy rokiem 2018, a 2019 
podwojono długość sieci wodociągowej, zaś długość sieci kanalizacyjnej 
wzrosła o 75,7%. Odrębną kwestią jest górzysty charakter Gminy, który 
sprawia, iż opłacalność realizacji inwestycji liniowych jest niska i konieczne 
jest poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla zachowania walorów 
środowiska naturalnego, w tym czystości wód podziemnych. 

W 2019 roku działało 124 km sieci gazowej, do której są przyłączone 
1 264 budynki. W konsekwencji 57% mieszkańców Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski korzysta z gazu sieciowego. Wśród wszystkich analizowanych 
JST, włącznie z województwem, tylko gmina Gromnik miała niższy odsetek 
ludności obsługiwanej przez sieć gazową (50,1%). Liczba osób oraz 
długość sieci od roku 2014 systematycznie rośnie.

Wzrasta ilość wytworzonych i odebranych na terenie Gminy odpadów. 
W rok 2019 było to 960,76 Mg, a w roku 2020 już 1 020,37 Mg. Na 
szczęście, w tym samym czasie rośnie ilość odbieranych odpadów, które 
poddane zostały segregacji (z 295,61 Mg w roku 2019, do 331,06 Mg 
w roku 2020).

Systematycznie także poprawia się jakość powietrza. W oparciu o system 
czujników Airly widać, że na poziomie poszczególnych sołectw nie tylko 
nie osiąga się granicy dopuszczalnej liczby dni w roku z przekroczeniem 
norm zanieczyszczenia, np. 35 dni w roku dla PM10, ale systematycznie 
spada liczba dni z dobowym przekroczeniem wartości dopuszczalnych 
dla pyłów PM10 i PM 2,5. Oczywiście, największe problemy ujawniają 
się w okresach jesienno-zimowych i w oczywisty sposób związane są 
z ogrzewaniem domów z wykorzystaniem węgla oraz drewna. 

Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, od dekady obowiązywało 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” 
uchwalone w 2011 roku. Natomiast dnia 9 września 2021 roku Rada 
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Gminy przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia nowego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rzepiennik Strzyżewski”. Jednocześnie Gmina Rzepiennik Strzyżewski 
w 100% pokryta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy w 2013 roku.

Istotnym i narastającym problemem jest odporność Gminy na coraz 
częstsze ekstremalne zjawiska klimatyczne, zestawione ze specyficznym, 
górzystym charakterem gminy.

Analizując różne aspekty związane z atrakcyjnością osadniczą 
i mieszkalnictwem, w tym dostępem do mieszkań, generalna konkluzja 
prowadzi do stwierdzenia, iż Rzepiennik Strzyżewski ma relatywnie 
niskie wskaźniki atrakcyjności, jako miejsce do zamieszkania. W 2019 
roku na terenie Gminy było 1 900 mieszkań. W porównywanych gminach 
mniej mieszkań było tylko w gminie Moszczenica (1 305). Przyrost 
liczby mieszkań w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, w stosunku do 
porównywanych JST był drugim najniższym i wynosił 4,0% (niższy był 
w gminie Szerzyny 3,7%). W tym samym czasie, w powiecie tarnowskim 
liczba mieszkań wzrosła o 6,0%, a w Małopolsce o 7,8%.

Systematycznie, choć w niewielkim stopniu, rośnie liczba 
zarejestrowanych przedsiębiorstw na terenie gminy i wzrosty te 
pokrywają się ze średnimi wzrostami dla powiatu i województwa. Przy 
czym wskaźnik liczby przedsiębiorców na 10 tys. mieszkańców, jest 
jednym z najniższych wśród porównywanych gmin i dalece odbiega 
od średniej dla powiatu i regionu. W przeliczeniu na 10 tys. ludności 
w Gminie Rzepiennik Strzyżewski, w roku 2020 zarejestrowanych było 
539 podmiotów, a w tym samym czasie, w powiecie tarnowskim wartość ta 
wynosiła 740, w województwie aż trzykrotnie więcej niż w analizowanej 
gminie tj. 1 250.

W Gminie Rzepiennik Strzyżewski, na rynku gospodarczym dominują 
mikroprzedsiębiorstwa. Aż 95,9% rynku stanowią firmy zatrudniające do  
9 osób (349 firm). Tylko 15 podmiotów na terenie Gminy kwalifikuje 
się jako „małe przedsiębiorstwa” zatrudniając pomiędzy 10 a 49 
pracowników. Ponad 26% wszystkich podmiotów gospodarczych 
w Gminie Rzepiennik Strzyżewski zajmuje się szeroko rozumianym 
budownictwem, a także przetwórstwem przemysłowym, handlem 
hurtowym i detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych 
i motocykli. Sporo mniejszych i większych podmiotów na terenie 
Gminy zajmuje się szeroko pojętym przetwórstwem i obróbką drewna, 
poczynając od produkcji mebli drewnianych, a na drobniejszej galanterii 
drzewnej kończąc.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, w Urzędzie Gminy zatrudnienie 
wyniosło 41,5 etatu, w tym 30 biurowych i 11,5 technicznych. Poza 
samym Urzędem Gminy funkcjonują następujące wydzielone jednostki 
organizacyjne: 2 przedszkola (w Turzy i Rzepienniku Biskupim), 5 szkół 
podstawowych w: Turzy, Olszynach, Rzepienniku Biskupim, Rzepienniku 
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Suchym, Rzepienniku Strzyżewskim, a także Gminne Centrum Kultury, 
Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Rzepienniku Biskupim. Łącznie w całym JST według 
stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zatrudnionych było 225 osób, w tym  
samym Urzędzie Gminy 43 osoby, w tym na stanowiskach biurowych 
31 osób, a na stanowiskach technicznych 12 osób, a w jednostkach 
budżetowych i samorządowych instytucjach kultury 182 osoby.

Analizując stan finansów samorządowych można stwierdzić, iż 
charakteryzuje je wzrost samodzielności dochodowej w latach  
2019–2020, zrównoważony harmonogram spłaty długu w latach 
2022+, relatywnie stabilny poziom w zakresie możliwości finansowania 
spłaty i obsługi długu oraz absorpcji środków zewnętrznych (przy 
zrealizowaniu założeń WPF), wysoki poziom finansowania wydatków 
majątkowych pozyskanymi dochodami majątkowymi (tj. dotacjami), 
a także wzrost poziomu nadwyżki operacyjnej w latach 2019–2020. 
Niepokoić może z kolei, zmniejszenie wydajności dochodów własnych 
w latach historycznych, wzrost poziomu dochodów potencjalnych 
(utraconych) w relacji do dochodów podatkowych, realizacja wydatków 
majątkowych w latach historycznych, w szczególności za pośrednictwem 
dochodów zewnętrznych, a także przychodów zwrotnych (np. kredyty) 
i bezzwrotnych (np. wolne środki), a także relatywnie niski udział 
nadwyżki operacyjnej netto w finansowaniu wydatków majątkowych. 

W kontekście zakładanej – na poziomie Komisji Europejskiej 
i w konsekwencji polskiego rządu – silnej terytorializacji polityki 
rozwoju, niezwykle istotne jest podkreślenie, 
iż Rzepiennik Strzyżewski został włączony do 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnowa, co 
w konsekwencji oznacza – przynajmniej w kilku 
obszarach tematycznych – szanse na prowadzenie 
wspólnej i uzgodnionej polityki rozwoju na 
obszarze gmin tworzących MOF, a Rzepiennikowi 
daje możliwość podejmowania wspólnych działań 
na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej 
stolicy subregionu (szczególnie z wykorzystaniem 
komunikacji publicznej), działań na rzecz ochrony 
środowiska, w tym szczególnie poprawy jakości 
powietrza czy utylizacji odpadów, rozwoju 
wspólnych produktów turystyczno-rekreacyjnych 
i szeregu innych działań, których skala i poziom 
odziaływania mogłaby być dla Gminy niedostępna 
gdyby nie współpraca w ramach instrumentu 
terytorialnego, jakim jest MOF. 

Pełny tekst „Diagnozy Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski” stanowi odrębny dokument.
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demografia w 2019 roku

Starzejące się społeczeństwo. Obserwuje się „uciekanie” młodych z naszych terenów.
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demografia w 2019 roku

rysunek 1. dynamika zmian liczby ludności w 2019 roku w relacji do 2010 roku

rysunek 2. dynamika zmian liczby ludności i struktury wieku w 2019 roku w relacji do 2010 roku

rysunek 3. dynamika zmian kluczowych wskaźników przyrostu naturalnego w 2019 roku w relacji do 2010 roku

demografia – dynamika zmian

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego – analizy
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Usługi dla mieszkańców 

Z roku na rok polepsza się infrastruktura, przybywa miejsc w przedszkolach.

przEdszkola 

EdUkaCja

rysunek 4. współczynnik skolaryzacji netto dla szkół podstawowych

* na podstawie badań 
ankietowych 80 osób
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Usługi dla mieszkańców Sport 

kultura

Kultywowanie tradycji kulturalnych i ludowych, to mocna strona naszej gminy.
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Usługi dla mieszkańców – dynamika zmian

rysunek 5. dynamika zmian wskaźników dotyczących kultury i sportu w 2019 roku w relacji do 2010 roku

rysunek 6. dynamika zmian wskaźników dotyczących usług zdrowotnych w 2019 roku w relacji do 2010 roku

rysunek 7. dynamika zmian kluczowych wskaźników rozwarstwienia społecznego w 2019 roku w relacji do 2010 
roku

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego – analizy
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Bezpieczeństwo publiczne i osobiste

Jest tu cisza i spokój, ładne widoki, bezpiecznie. 

rysunek 8. liczba porad w poz na 1 mieszkańca w latach 2014–2019 
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pracujący i rynek pracy

Słabe perspektywy rozwoju dla młodych ludzi w związku z brakiem miejsc pracy 
oraz słaba komunikacją z miastami.

stosunek pracy 4 261 992,00 zł 

emerytury i renty 2 126 062,00 zł 

działalność gospodarcza 2 052 094,00 zł 

inne źródła 270 959,00 zł 

umowy zlecenia i o dzieło 242 321,00 zł 

prawa autorskie 24 331,00 zł 

najem i dzierżawa 12 708,00 zł 

rysunek 9. wartość ogółem podatków płaconych przez podatników z obszaru gminy w zależności od źródła 
utrzymania
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pracujący i rynek pracy

Budowa chodnika z umocnieniem drogi w rzepienniku strzyżewskim Budowa chodnika i zatoki autobusowej w rzepienniku Biskupim

Projekt



pracujący i rynek pracy – dynamika zmian

rysunek 10. dynamika zmian wskaźników w obszarze lokalnej gospodarki w 2019 roku w relacji do 2010 roku

rysunek 11. dynamika zmian wskaźników dotyczących dostępności wykwalifikowanej siły roboczej w 2019 roku 
w relacji do 2010 roku

rysunek 12. dynamika zmian wskaźników dotyczących konkurencyjności podmiotów gospodarczych w 2019 roku 
w relacji do 2010 roku

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego – analizy
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kapitał społeczny

Miejscowość rodzinna, przyjazna atmosfera.

rysunek 13. Coroczna kwota dotacji do zadań publicznych wykonywanych przez organizacje społeczne 
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego

* na podstawie badań 
ankietowych 80 osób
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kapitał społeczny – dynamika zmian

rysunek 14. dynamika zmian wskaźników aktywności społecznej w 2019 roku w relacji do 2010 roku

rysunek 15. dynamika zmian wskaźników potencjału wsparcia instytucjonalnego dla aktywności społecznej 
w 2019 roku w relacji do 2010 roku

rysunek 16. dynamika zmian wskaźników obrazujących skalę rozwarstwienia społecznego w 2019 roku w relacji 
do 2010 roku

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego – analizy
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środowisko i infrastruktura

Mam dobrych sąsiadów i odpowiednią infrastrukturę do życia (ośrodek zdrowia, 
szkołę, boiska, wodociąg, kanalizację, drogi itd.) oraz czyste środowisko.

rysunek 17. korzystający z instalacji w % ogółu ludności w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego
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samorząd

Mało pieniędzy przeznaczanych na inicjatywy mieszkańców.

* na podstawie badań 
ankietowych 80 osób
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samorząd

rysunek 18. struktura wydatków budżetu gminy w 2020 roku

Spora część gminy jest skanalizowana i zwodociągowana, gmina inwestuje  
w ochronę środowiska, sport, kulturę.
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2.1.3. zasoby

Środowisko naturalne, ludzie oraz dziedzictwo, tradycja i zabytki 
– to unikatowe zasoby, które w oczach mieszkańców Rzepiennika 
Strzyżewskiego, stanowią potencjał dla budowania dobrego miejsca do 
życia, przyciągania nowych mieszkańców, a także turystów do Gminy. To 
one powinny być podstawą tworzenia nowej strategii, nowego myślenia 
o rozwoju Rzepiennika Strzyżewskiego, jako dobrego miejsca do życia 
i pracy.

W przeprowadzonej ankiecie – w pytaniu o zasoby i potencjały rozwojowe 
Rzepiennika Strzyżewskiego zdecydowanie najczęściej wskazywano na 
elementy związane z szeroko rozumianym środowiskiem przyrodniczym 
i walorami krajobrazowymi, co w oczach ankietowanych nie tylko może 
stwarzać dobre warunki do życia, ale także stanowić swoistą zachętę 
do zamieszkania na stałe lub przynajmniej czasowo na terenie gminy. To 
także, w opinii części respondentów, dobry punkt wyjścia do rozwijania 
ekologicznego rolnictwa i produkcji zdrowej żywności, która cieszy się 
rosnącym zainteresowaniem odbiorców.

Bardzo ważnym zasobem w opinii respondentów są ludzie – zarówno 
obecni mieszkańcy gminy ze swoimi umiejętnościami, zainteresowaniami, 
potencjałami, ale także ludzie, którzy tu się urodzili, a dziś mieszkają, 
pracują i działają poza gminą świadcząc o swojej rodzinnej miejscowości. 
Tak zdecydowane docenienie kapitału ludzkiego, jako najważniejszego 
elementu do rozmowy o nowej strategii gminy, jest wyrazem doceniania 
tego zasobu, ale także świadomości jaką wartością jest kapitał społeczny 
w relacjach wewnątrz gminy.

Kolejnym ważnym zasobem są dziedzictwo kulturowe, tradycja 
i posiadane zabytki, np. gotycki kościół św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku 
Biskupim. Tak wysokie umiejscowienie tych zasobów, z jednej strony 
pokazuje dumę z posiadanego dziedzictwa, także jako elementu, którym 
możemy chwalić się na zewnątrz, a z drugiej, z pewnością jest wyrazem 
wyznawania tradycyjnych wartości, za którymi powinno iść np. poczucie 
bezpieczeństwa, silne więzi rodzinne, przywiązanie do lokalnej kultury 
i sztuki.

Bardzo mocno, jako zasób, wybrzmiewa posiadana infrastruktura 
sportowa, co może świadczyć nie tylko o tym, że mieszkańcy mają gdzie 
spędzać, w sposób aktywny, czas wolny, ale że może to być także zasób, 
z którego korzystać mogą odpłatnie mieszkańcy sąsiednich miejscowości, 
partycypując tym samym, w kosztach utrzymania tej infrastruktury.

Jako zasób wskazywana jest również, po prostu, infrastruktura w Gminie. 
Należy przez to rozumieć szeroko pojętą infrastrukturę komunalną (drogi, 
sieci wodno-kanalizacyjne, uzbrojenie terenów pod różnego rodzaju 
inwestycje), co w dłuższej perspektywie może stanowić poważną zachętę 
do lokowania się tutaj nowych mieszkańców czy nowych przedsiębiorców.

środowisko przyrodnicze  
i walory krajobrazowe

ludzie

dziedzictwo kulturowe

infrastruktura sportowa

infrastruktura komunalna
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412.1. diagnoza stanu Gminy – synteza

2.1.4. szanse i bariery rozwojowe Gminy rzepiennik strzyżewski

Poniżej poddano analizie zjawiska globalne, ogólnopolskie i regionalne, 
które mogą mieć wpływ na rozwój Gminy Rzepiennik Strzyżewski. To 
ważne, aby mówiąc o rozwoju samej Gminy potrafić dobrze odczytywać 
szersze konteksty – poczynając od zjawisk zachodzących na świecie 
w sposób powszechny, aż do poziomu uwarunkowań regionalnych. 
Zauważenie i wykorzystanie części tych zjawisk, jako swojej szansy oraz 
dostrzeżenie i zrozumienie potencjalnie negatywnego oddziaływania 
na procesy rozwojowe, daje realną nadzieję na wykorzystanie szans 
i przeciwstawienie się barierom na drodze do rozwoju Rzepiennika 
Strzyżewskiego.

Dopiero mając rozpoznany szerszy kontekst, w jakim przyjdzie prowadzić 
politykę rozwojową, można przejść do analizy czynników, które mają 
wpływ na rozwój Gminy. Dla konsekwencji utrzymano podział przyjęty 
w dokumencie diagnostycznym na cztery podstawowe wymiary: 
• społeczny,
• środowiskowo-przestrzenny,
• gospodarczy,
• instytucjonalny. 

widok z rzepiennika Biskupiego na Pasmo Brzanki
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42 2 Założenia do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy rzepiennik strzyżewski

zjawiSka globalne  

mogące mieć wpływ na rozwój gminy rzepiennik strzyżewski

SZANSE ROZWOJOWE BARIERY ROZWOJOWE

• dynamiczny rozwój cyfryzacji, sieci 5G i nadchodząca epoka internetu 
rzeczy.

• Podejmowanie wyzwań związanych z potrzebą przebudowy gospodarek 
globalnych i stylu życia, jako odpowiedzi na zagrożenia i wyzwania 
klimatyczne.

• doświadczenia pandemii coVid-19, które zwiększają nowe formy pracy, 
w tym szczególnie pracy zdalnej.

• Zwiększanie się mobilności społeczeństw, w tym mobilności 
zawodowej.

• wzrost popytu na pracowników o wysokich, często bardzo 
specjalistycznych, kwalifikacjach.

• Przenikanie się kultur.
• wydłużanie się średniego czasu życia i dynamiczny rozwój sektora 

obsługi ludzi starszych – sektor „srebrnej gospodarki”.
• szybszy i globalny transfer technologii.
• łatwość komunikacji (w każdej formie) pomiędzy odległymi krajami 

i kontynentami.
• Bogacące się społeczeństwo.
• Moda na aktywność i zdrowy tryb życia.
• rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństw europejskich.
• rosnące zapotrzebowanie na żywność ekologiczną.

• niestabilna sytuacja ekonomiczna na świecie.
• nierozpoznane, długofalowe skutki światowej 

pandemii coVid-19, zarówno w sferze 
ekonomicznej, jak i społecznej.

• narastające zagrożenia klimatyczne.
• kurczenie się zasobów nieodnawialnych, ale także 

odnawialnych ziemi.
• Postępujące zmiany demograficzne w skali całej 

Europy.
• nierównomierne korzystanie z efektów 

globalizacji.

zjawiSka regionalne i Subregionalne  

mogące mieć wpływ na rozwój gminy stary sącz

SZANSE ROZWOJOWE BARIERY ROZWOJOWE

• silny akcent na terytorializację polityki rozwoju.
• rozwój Tarnowa, jako jednego z trzech miast o charakterze 

subregionalnym w Małopolsce.
• Tarnów jako silny ośrodek usług publicznych związanych m.in.: ze 

zdrowiem, edukacją na poziomie średnim i wyższym zawodowym, 
kulturą oraz sportem i rekreacją.

• nawiązana współpraca terytorialna w ramach Miejskiego obszaru 
Funkcjonalnego Tarnowa obejmująca miasto rdzeniowe i wszystkie 
gminy powiatu tarnowskiego.

• Przemiany funkcjonalne obszarów wiejskich oraz ich wysoki, wciąż 
niedostatecznie wykorzystywany, potencjał rezydencjonalny.

• dobre skomunikowanie stolicy subregionu zarówno drogowe 
(autostrada A4) i kolejowe (linie kolejowe zarówno na kierunku wschód 
– zachód Europy, jak i północ – południe).

• rosnąca rola przemysłów czasu wolnego związanych m.in. 
z dziedzictwem przyrodniczym.

• dynamiczny rozwój markowego produktu turystycznego związanego 
z tzw. „Źródlanym szlakiem” na całym Pogórzu ciężkowickim.

• Promowanie Małopolski, jako regionu z dominującym przemysłem 
czasu wolnego oraz bogatą ofertą turystyczno-rekreacyjną opartą na 
dziedzictwie przyrodniczym.

• Potencjał turystyczny Pogórza ciężkowicko-rożnowskiego.
• współpraca terytorialna w zakresie rozwijania i promowania nowych, 

unikatowych atrakcji turystycznych.
• duże tradycje rolnicze, w tym rolnictwa ekologicznego w subregionie 

tarnowskim oraz inicjatyw sprzedażowych typu „Paczka od rolnika”.

• niepewna sytuacja społeczno-ekonomiczna 
w kraju, rosnąca inflacja, rosnące koszty pracy.

• nieprzewidywalna sytuacja (sierpień 2021) 
w zakresie dostępności środków zewnętrznych 
pochodzących z nowej perspektywy finansowej 
Ue.

• Peryferyjne położenie rzepiennika 
strzyżewskiego w ramach Tarnowskiego obszaru 
Funkcjonalnego.

• Akcent na rozwój metropolii krakowskiej, 
przy naturalnej marginalizacji ośrodków 
subregionalnych.

• starzenie się społeczeństwa i malejący odsetek 
osób w wieku produkcyjnym w skali całego 
subregionu.

• Postępujący proces suburbanizacji i rozproszenia 
zabudowy na całym obszarze subregionu.

• duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych na 
obszarze subregionu tarnowskiego.

• Zanikające tradycje rolnicze.
• Powszechne przekonanie o niskiej opłacalności 

produkcji rolnej.
• niezadowalająca jakość życia i dostępność do 

usług na obszarach wiejskich.
• niska skuteczność działań samorządów 

w subregionie tarnowskim, podejmowanych na 
rzecz rozwoju współpracy międzysamorządowej.
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432.1. diagnoza stanu Gminy – synteza

STANOWIĄCE O PRZEWADZE  
I MOGĄCE PRZYSPIESZYć ROZWÓJ

hAMUJĄCE ROZWÓJ

WYMIAR SPOŁECZNY

• obecnie korzystna struktura wiekowa głównych 
ekonomicznych grup ludności.

• dobra dostępność do usług edukacyjnych na poziomie 
podstawowym.

• Bardzo wysoki wskaźnik skolaryzacji dla szkół 
podstawowych (96,61%) – wyższy niż dla powiatu 
tarnowskiego (86,97%) i województwa małopolskiego 
94,47%.

• większość placówek edukacyjnych jest dostępne dla osób 
z niepełnosprawnością.

• dobrze działające samorządowe instytucje kultury – 
w każdej miejscowości Gminy jest obiekt pełniący funkcje 
kulturalną.

• duża dostępność do oferty kulturalnej, a także miejsc, 
gdzie mieszkańcy mogą samodzielnie realizować swoje 
pasje.

• Bogata i różnorodna oferta zajęć prowadzonych przez 
Gminne centrum kultury czytelnictwa i Promocji.

• Bogaty księgozbiór gminnych placówek bibliotecznych 
– na jednego mieszkańca Gminy rzepiennik strzyżewski 
przypada blisko 7 woluminów, czyli więcej niż 
w porównywanych gminach, powiecie i województwie.

• wysoki wskaźnik liczby dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym (75,2% dzieci w wieku 3–6 lat w 2021 roku).

• Z uwagi na znaczące walory fizjograficzne i przyrodnicze – 
duży potencjał rozwoju rekreacji i turystyki aktywnej.

• rozbudowana baza sportowo-rekreacyjna (5 sal przy 
szkołach, 5 boisk ze sztuczną nawierzchnią, 3 boiska 
trawiaste, 5 siłowni plenerowych, 7 placów zabaw).

• Zmniejszający się odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej (12,8% w 2019 roku), nadal jednak na dużo 
wyższym poziomie niż w sąsiednich gminach, powiecie 
tarnowskim (5,5%) i województwie małopolskim (4,1%).

• stosunkowo niski poziom przestępczości (4,4 przestępstw 
na 1 000 mieszkańców), zaś poziom wykrywalności 
przestępstw (74,2%) niższy niż w powiecie (84,7%) 
i województwie (84,7%).

• wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
• wzrost liczby organizacji społecznych.
• relatywnie wysoki poziom angażowania się mieszkańców 

w sprawy Gminy, mierzony procentowym udziałem 
w wyborach samorządowych w relacji do średniej dla 
powiatu i województwa.

• systematyczny wzrost kwoty dotacji do zadań publicznych 
wykonywanych przez organizacje pozarządowe 

(z 60 000 zł w 2014 roku do 131 436,42 zł w 2019 roku).

• nieznaczny spadek liczny ludności od 2014 roku, przy 
rosnącej liczbie mieszkańców Małopolski.

• systematycznie obniżająca się liczba ludności w wieku 
mobilnym (18–44 lat).

• niekorzystne trendy w strukturze głównych grup wiekowych 
ludności, choć sytuacja jest korzystniejsza niż w gminach 
sąsiednich.

• starzenie się społeczeństwa (systematycznie rośnie liczba 
osób starszych).

• ujemne saldo migracji, szczególnie ludzi młodych w wieku 
15–34 lata.

• ujemny przyrost naturalny w 2020 roku (–0,15), który 
systematycznie spadał w ostatnich latach, jeszcze w roku 
2014 był dodatni i wynosił 1,62.

• Prognozowany spadek liczby ludności o ok. 3% do 2030 roku.
• niska dostępność do usług opiekuńczych (żłobki).
• niezadowalająca jakość nauczania języka angielskiego  

(niższe wyniki egzaminów dla klas ósmych z języka 
angielskiego od średniej dla powiatu tarnowskiego 
i województwa małopolskiego).

• Przeciętna dostępność do wsparcia psychologicznego dla 
dzieci i młodzieży.

• spadek liczby grup artystycznych i ich członków (z 213  
w 2014 roku do 70 osób w 2020).

• Mała liczba kobiet zrzeszonych w lokalnych klubach 
sportowych (na 104 członków klubów jest 10 kobiet).

• niskie poczucie zabezpieczenia dobrej opieki zdrowotnej.
• niższa liczba porad lekarskich w PoZ na mieszkańca niż 

średnia dla sąsiednich gmin.
• niska dostępność specjalistycznych 

i wysokospecjalistycznych usług zdrowotnych.
• rosnące obawy związane z bezpieczeństwem materialnym, 

w związku z kryzysem wywołanym pandemią coVid-19.
• wysoki odsetek rodzin, które otrzymują wsparcie finansowe 

na dzieci do 17 roku życia.
• dziedziczenie marginalizacji i wykluczenia społecznego.
• słaba dostępność usług senioralnych.
• niski, mimo wzrostu liczby organizacji społecznych, poziom 

aktywności społecznej mieszkańców.
• Zanikająca tradycja organizacji sąsiedzkiego współdziałania 

na rzecz społeczności.
• coraz niższa skłonność mieszkańców do podejmowania 

wspólnych inicjatyw.
• niskie poczucie wpływu mieszkańców na sprawy Gminy.

Czynniki, które mają wpływ na rozwój gminy rzepiennik strzyżewski
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44 2 Założenia do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego gminy rzepiennik strzyżewski

STANOWIĄCE O PRZEWADZE  
I MOGĄCE PRZYSPIESZYć ROZWÓJ

hAMUJĄCE ROZWÓJ

WYMIAR ŚRODOWISKOWO-PRZESTRZENNY 

• Atrakcyjne położenie na Pogórzu ciężkowickim.
• cały obszar gminy objęty jest obszarami prawnie 

chronionymi: ciężkowicko-rożnowski Park krajobrazowy, 
Park krajobrazowy Pasma Brzanki, obszar chronionego 
krajobrazu Pogórza ciężkowickiego.

• Mieszkańcy wysoko oceniają dostępność terenów 
zielonych w gminie.

• systematyczna poprawia się jakość powietrza, jednak 
nadal notuje się przekroczenia substancji szkodliwych 
w sezonie zimowym.

• rosnąca liczba osób korzystająca z sieci gazowej (57%).
• Znacząco niższa (142 kg) od średniej dla powiatu 

tarnowskiego (261 kg) i województwa małopolskiego (331 
kg) masa wytworzonych odpadów komunalnych na  
1 mieszkańca.

• 50% odpadów zbierane jest w sposób selektywny, to 
zdecydowanie więcej niż w gminach sąsiednich, a także 
województwie i powiecie.

• Gmina w 100% pokryta jest Miejscowymi Planami 
Zagospodarowania Przestrzennego.

• relatywnie wysoki odsetek mieszkań na 1 000 
mieszkańców.

• duża przeciętna powierzchnia mieszkań (wyższa od 
średniej dla gmin sąsiednich).

• niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
• wskaźniki zwodociągowania (22,1%) i skanalizowania (31,7%) 

znacząco niższe od średniej dla powiatu tarnowskiego 
i województwa małopolskiego.

• duże rozproszenie zabudowy.
• niski wskaźnik atrakcyjności zamieszkania na terenie gminy.
• Brak zróżnicowanej oferty mieszkaniowej.
• Brak wolnych mieszkań oferowanych przez gminę – mały 

zasób mieszkań komunalnych.
• niska dostępność komunikacyjna obszaru, mierzona 

czasem dojazdu do stolicy subregionu i głównych sieci 
autostradowych.

• niewystarczający system komunikacji publicznej.
• niska jakość infrastruktury – drogi, przystanki.

Czynniki, które mają wpływ na rozwój gminy rzepiennik strzyżewski

WYMIAR INSTYTUCJONALNY I BUDŻETOWY

• wzrost samodzielności dochodowej w latach 2019–2020.
• Zrównoważony harmonogram spłaty długu w latach 

2022+.

• relatywnie stabilny poziom w zakresie możliwości 
finansowania spłaty i obsługi długu oraz absorpcji 
środków zewnętrznych, przy zrealizowaniu założeń wPF.

• Poziom finansowania wydatków majątkowych 
pozyskanymi dochodami majątkowymi (dotacje).

• wzrost poziomu nadwyżki operacyjnej w latach  
2019–2020.

• utrzymanie wysokości nadwyżki operacyjnej na 
planowanym poziomie według wPF.

• Efektywność polityki wydatkowej w zakresie wydatków 
bieżących.

• stabilna baza dochodów własnych, w tym podatkowych 
– możliwość wykorzystania dochodów potencjalnych 
(utraconych) do finansowania nowych zadań, w tym 
inwestycyjnych.

• nastawienie władz gminy i urzędników na mieszkańców 
i ich potrzeby (dbałość o mieszkańców).

• konsekwentnie realizowane przedsięwzięcia strategiczne.
• Bardzo dobrze i przejrzyście przygotowany system 

informacji przestrzennej.

• Zmniejszenie wydajności dochodów własnych w latach 
historycznych.

• wzrost poziomu dochodów potencjalnych (utraconych) 
w relacji do dochodów podatkowych.

• realizacja wydatków majątkowych w latach historycznych 
w szczególności za pośrednictwem dochodów zewnętrznych, 
a także przychodów zwrotnych, np. kredyty i bezzwrotnych 
np. wolne środki.

• niski udział nadwyżki operacyjnej netto w finansowaniu 
wydatków majątkowych.

• wzrost obciążenia środków własnych spłatą długu 
i wydatkami bieżącymi w okresie objętym wPF w porównaniu 
do wartości historycznych.

• niestabilność poziomu marży operacyjnej netto w latach 
2015–2021.

• Możliwość wystąpienia wyższego niż planowane uzależnienia 
finansów lokalnych od innych budżetów.

• w przypadku zmiennego oprocentowania zaciągniętego 
długu – wzrost kosztów obsługi na skutek wzrostu stóp 
procentowych.

• słaby przepływ informacji i komunikacji wewnętrznej oraz 
zewnętrznej.

• niewystarczające włączenie mieszkańców w kształtowanie 
usług publicznych.

• niewdrożony system zarządzanie ryzykiem przy realizacji 
projektów rozwojowych.

• niewystarczające środki finansowe na realizację zadań 
strategicznych.
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452.1. diagnoza stanu Gminy – synteza

STANOWIĄCE O PRZEWADZE  
I MOGĄCE PRZYSPIESZYć ROZWÓJ

hAMUJĄCE ROZWÓJ

WYMIAR GOSPODARCZY

• wysokie walory turystyczne.
• doskonałe warunki do rozwoju sektorów gospodarki 

związanych z turystyką i produkcją ekologicznych 
produktów żywnościowych.

• duży odsetek ludności czynnej zawodowo na tle gmin 
sąsiednich.

• Znaczny wzrost liczby pracujących od 2014 roku o 31,4%.
• duża aktywność kobiet na lokalnym rynku pracy (59,8%).
• systematycznie spada liczba zarejestrowanych 

bezrobotnych.
• niski udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności, w wieku produkcyjnym (3,6%), niższy od 
sąsiednich gmin, jaki i powiatu oraz województwa.

• niski wskaźnik przedsiębiorczości liczony liczbą 
zarejestrowanych przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców 
(539), niższy od średniej dla powiatu (740) i województwa  
(1 250).

• Mała konkurencyjność usług na rynku lokalnym.
• niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, zarówno na tle 

porównywanych gmin, jaki i powiatu oraz województwa (liczba 
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na 

1 000 mieszkańców wynosi 45).
• niska ocena rynku pracy przez mieszkańców (73,7% wskazań 

w badaniach ankietowych).
• Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych oraz duża liczba 

osób utrzymujących się z rolnictwa.
• odchodzenie od rolnictwa (spada liczba podmiotów z sektora 

rolnictwa).
• Znaczny areał pól odłogowanych.
• wysoki wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej.
• oferta turystyczna i zaplecze turystyczne niezachęcające do 

dłuższych pobytów.
• niewielka liczba miejsc noclegowych w stosunku do ambicji 

turystycznej gminy.
• ujemne saldo przyjazdów do pracy.
• wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych.
• Brak zastępowalności pokoleń na rynku pracy.
• kompetencje pracowników niedostosowane do potrzeb rynku 

pracy.
• niski, ale wzrastający poziom wynagrodzeń.
• Brak możliwości utworzenia strefy aktywności gospodarczej, 

z uwagi na ukształtowanie terenu i słabą dostępność 
komunikacyjną.

Czynniki, które mają wpływ na rozwój gminy rzepiennik strzyżewski
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2.2. Strategiczne wyzwania rozwoju 

2.2.1. kontekst wewnętrzny i zewnętrzny wyzwań rozwojowych

Rzepiennik Strzyżewski jest jedną z 62 małopolskich gmin, której 
w „Strategii Rozwoju Województwa MAŁOPOLSKA 2030” nadano 
status zmarginalizowanej2. Działo się tak wtedy, kiedy w odniesieniu 
do wszystkich trzech wymiarów (społecznego, ekonomicznego 
i środowiskowego) wskazano najniższe wartości wskaźników bazowych, 
a w konsekwencji, także najniższe wartości wskaźnika syntetycznego. 
Kryzysową sytuację powyższych obszarów, a zatem także samego 
Rzepiennika Strzyżewskiego, dodatkowo umacnia fakt, że są to tereny 
najuboższe, w odniesieniu do średniej wojewódzkiej. Ponadto gminy 
zaliczone do grupy „zmarginalizowanych” uzyskiwały w 2018 roku 
dochody własne na 1 mieszkańca na poziomie niższym niż 1 tys. zł, co 
oznacza, że gminy te nie osiągały nawet 50% średniej dla Małopolski.

W konsekwencji, poziom życia na obszarze gminy Rzepiennik Strzyżewski, 
należy uznać za niski. Z kolei analizując relacje przestrzenne i dostępność 
gminy należy uznać Rzepiennik Strzyżewski za ośrodek zależny. 

Analizując i kreśląc scenariusze rozwojowe dla Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski, należy na nią patrzyć przez pryzmat zarówno:
• relacji wewnętrznych (tj. wewnętrznego zróżnicowania w obrębie samej 

gminy);
• relacji na osi Rzepiennik Strzyżewski – Tarnów, ale także Rzepiennik 

Strzyżewski – Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski Gromnik 
i Tuchów oraz pozostałych relacji subregionalnych; 

• wyzwań rozwojowych, które stoją przed całym regionem;
• wyzwań wynikających z globalizacji, w tym z pandemii COVID-19, która 

już wywarła znaczący wpływ na gospodarki globalne i bezsprzecznie 
będzie miała wpływ na zmiany technologiczne, organizacyjne 
i społeczne w kolejnych latach.

Z pewnością kluczowym wyzwaniem, z punktu widzenia Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski, będzie powstrzymanie zjawiska depopulacji, szczególnie 
ludzi młodych. Skutki ubytku liczby mieszkańców zaczynają być widoczne 
już dziś, w postaci mniejszych wpływów podatkowych do budżetu, 
zmniejszającej się liczby osób korzystających z wytwarzanych przez 
samorząd usług publicznych, a także coraz bardziej zaburzonych relacji 
społecznych, związanych chociażby ze starzejącym się społeczeństwem. 
Długofalowe skutki tego zjawiska w czasie, będą tylko pogłębiały 
problemy małych ośrodków dotkniętych zjawiskiem systemowej 
depopulacji. W tym kontekście powstrzymanie odpływu mieszkańców, 

2 „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz „Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego” wskazują na terenie Małopolski 26 gmin, określanych jako zmarginalizowane 
i nadając im status „Obszaru Strategicznej Interwencji”, dalszych 36 gmin, w tym Rzepiennik 
Strzyżewski, wskazanych jest w „Strategii Rozwoju Województwa MAŁOPOLSKA 2030” jako 
zmarginalizowane na poziomie regionalnym na podstawie wskaźnika syntetycznego.

Gmina zmarginalizowana 
na poziomie regionalnym

Kluczowym wyzwaniem jest 
powstrzymanie zjawiska depopulacji, 

szczególnie ludzi młodych.
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w tym w szczególności trwałego odpływu młodych mieszkańców 
oraz umiejętne przyciąganie nowych mieszkańców, jest największym 
wyzwaniem stojącym dziś przed Gminą Rzepiennik Strzyżewski.

Analizując ten problem nieco szerzej – w odniesieniu do całego 
subregionu tarnowskiego i samego powiatu tarnowskiego – sytuacja jest 
nieoczywista i rysuje pewne pozytywne scenariusze, pod warunkiem 
świadomego i konsekwentnego podjęcia określonych wyzwań przez 
samorząd Rzepiennika Strzyżewskiego. Postępująca depopulacja, nie jest 
tylko problemem Rzepiennika Strzyżewskiego, powiatu czy subregionu 
tarnowskiego – jest narastającym problemem i wyzwaniem tak 
Małopolski, jak i całego kraju. W skali całego subregionu tarnowskiego – 
zgodnie z prognozami GUS – liczba mieszkańców zmniejszy się z 463 868 
osób w roku 2014 do 416 887 mieszkańców w 2050. Zatem w liczbach 
bezwzględnych, spadek ten wyniesie aż 46 981 osób. Głównym obszarem, 
który będzie wpływał na ten spadek będzie samo miasto Tarnów, gdzie 
liczba mieszkańców w perspektywie roku 2050 zmniejszy się o 38 838 
osób (ze 111 338 osób w roku 2014 do 72 500 osób). Jedynym powiatem 
w całym subregionie, który w perspektywie roku 2050 zanotuje wzrost 
liczby mieszkańców będzie powiat tarnowski, w którym pomiędzy 
rokiem 2014, a 2050 nastąpi przyrost liczby mieszkańców o 2 134 osób 
(z 200 143 do 202 277 osób). Oczywiście w skali trzydziestolecia ten 
wzrost jest minimalny, a błąd statystyczny może być tutaj ogromny. Przy 
czym, przez pierwszych 15 lat, liczba mieszkańców będzie się powoli, acz 
systematycznie zwiększać, by w roku 2034 osiągnąć swoją szczytową 
wartość, wynoszącą 205 613 osób, by w kolejnych latach już tylko spadać 
do wartości wskazanej dla roku 2050.

Względna stabilizacja liczby mieszkańców powiatu, w sytuacji 
postępującej depopulacji w całej Polsce, i tak znaczące zmniejszenie się 
liczby mieszkańców Tarnowa zdaje się wskazywać przyczynę takiego stanu 
rzeczy – to coraz powszechniejsze zjawisko suburbanizacji większych 
ośrodków miejskich. Oczywistym jest, że pierwszymi beneficjentami tej 
sytuacji będą gminy położone wokół Tarnowa, ale stworzenie atrakcyjnych 
warunków zamieszkania – z dobrymi usługami publicznymi, dobrą 
jakością środowiska i dobrą komunikacją ze stolicą subregionu – może 
sprawić, iż także Gmina Rzepiennik będzie stanowić dobrą alternatywę 
dla mieszkańców Tarnowa, w tym np. osób starszych, poszukujących 
spokojniejszych i bliższych naturze warunków do życia. 

Nie bez znaczenia dla strategicznych decyzji rozwojowych, ma także 
nieodwracalna w krótkim czasie, przebudowa struktury wiekowej 
Polaków, w tym mieszkańców obszaru, na którym leży Rzepiennik 
Strzyżewski. O ile, według danych GUS, w roku 2013, w całym powiecie 
tarnowskim na 100 osób w wieku produkcyjnym, przypadało 59 osób 
w wieku nieprodukcyjnym, o tyle prognoza dla roku 2050 wskazuje,  
że na każde 100 osób w wieku poprodukcyjnym, przypadać będzie  
75 osób w wieku nieprodukcyjnym i co gorsza, wzrost ten nie jest 
związany z boomem demograficznym, a z rosnącą liczbą osób starszych.

demografia subregionu 
tarnowskiego
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Nie da się – w kreowaniu scenariuszy rozwoju dla gminy Rzepiennik 
Strzyżewski – uciec także od światowej pandemii COVID-19, która 
przyniosła zmiany w postawach i oczekiwaniach sporej grupy ludzi, 
które – jeżeli zostaną dobrze rozpoznane i wykorzystane – mogą 
przynieść sukces tym gminom, które pierwsze dostrzegą swoją szansę 
w społecznych obawach, oczekiwaniach i w jakiejś części, trwałej zmianie 
modelu życia, części globalnych społeczeństw. Coraz powszechniejsza, 
a w świecie postpandemicznym z pewnością rozwijająca się możliwość 
prowadzenia pracy w sposób zdalny, może skłaniać duże grupy ludzi do 
„ucieczki” z obszarów silnie zurbanizowanych do ośrodków mniejszych, 
pod warunkiem wszakże, iż znajdą tam atrakcyjną ofertę mieszkaniową i/
lub przygotowane tereny pod budownictwo mieszkaniowe, dobrej jakości 
usługi publiczne, w tym edukacyjne dla dzieci, a także usługi zdrowotne, 
czyste powietrze, atrakcyjną ofertę społeczno-kulturalną, ciekawą 
i zróżnicowaną ofertę rekreacyjną, przyjazne relacje wewnątrz lokalnej 
wspólnoty, a także – a może przede wszystkim – doskonałej jakości 
Internet. Znacząca grupa ludzi, szczególnie młodych, która w okresie 
szczytu pandemii pracowała w sposób zdalny z najdalszych zakątków 
świata, dziś, bojąc się przebywania w dużych skupiskach ludzkich, ale 
także po prostu poszukując kontaktu ze światem mniej zurbanizowanym, 
bliższym naturze, będzie poszukiwać nowego miejsca do życia. Te gminy, 
które trafnie rozpoznają takie potrzeby i w sposób świadomy oraz 
przemyślany przygotują ofertę dla takich osób, z pewnością otrzymają 
premię w postaci nowych, stałych mieszkańców.

Nie bez znaczenia dla planowania ścieżki rozwoju, na kolejne lata dla 
gminy Rzepiennik Strzyżewski, są także priorytety Unii Europejskiej 
sformułowane dla nowego okresu programowania. Jest to ważne 
zarówno dlatego, że będąc częścią zjednoczonej Europy są to także 
nasze priorytety, wynikające z analizy sytuacji i potrzeb na „Starym 
Kontynencie”, ale także dlatego, że pokazują one w jaki sposób 
dystrybuowana będzie zasadnicza część środków finansowych w okresie 
2021–2027.

W stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej, w obecnym 
okresie dokonano uproszczenia dotychczas obowiązujących 11 celów 
tematycznych, sprowadzając je do 5 jasno sformułowanych celów polityki:

INTELIGENTNIEJSZA EUROPA 

poprzez innowacyjność, cyfryzację, transformację gospodarczą i wsparcie 
dla małych i średnich przedsiębiorstw.

EKOLOGICZNA, NISKOEMISYJNA EUROPA 

dzięki inwestowaniu w transformację energetyczną, odnawialne źródła 
energii i walkę ze zmianą klimatu.

wpływ pandemii  
COVID-19

priorytety  
Unii Europejskiej

1

2
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BARDZIEJ POŁąCZONA EUROPA

posiadająca strategiczne sieci transportowe i informatyczne.

BARDZIEJ PROSPOŁECZNA EUROPA

bazująca na europejskim filarze praw socjalnych i wspierająca dostęp do 
wysokiej jakości zatrudnienia, edukacji, umiejętności, włączenie społeczne 
i równe prawa do opieki zdrowotnej;

EUROPA BLIŻEJ OBYWATELI 

dzięki wspieraniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w całej UE.

W przypadku Polski sformułowano jeszcze jeden cel bezpośrednio 
związany z łagodzeniem skutków społecznych i ekonomicznych 
transformacji energetycznej, zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej 
regionów „węglowych” oraz zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych 
i większej efektywności energetycznej – cel ten przyjął brzmienie 
„Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla 
klimatu” i co do zasady nie będzie dotyczył Rzepiennika Strzyżewskiego. 

Tak rozumiana polityka spójności będzie nadal główną polityką 
inwestycyjną UE, wspierającą spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną Unii, jako całości i jej poszczególnych członków. 
W kontekście trwającej debaty na temat nowego paradygmatu 
polityki regionalnej oraz formułowania jej celów, priorytetów, 
narzędzi realizacji, podmiotów oraz zasięgu interwencji, na pierwszy 
plan wysuwa się przesądzenie o znaczącym wzmocnieniu podejścia 
terytorialnego do polityki rozwoju. W konsekwencji oznacza to 
wprowadzenie szeregu instrumentów, a także zachęt o charakterze 
finansowym do współdziałania samorządów w ramach wspólnych, 
uzgodnionych terytorialnie, celów rozwojowych. Dostrzeżenie 
sieci powiązań, wielorakich zależności i ciągłego przepływy ludzi na 
obszarach funkcjonalnie powiązanych ze sobą gmin, musi prowadzić 
do wzmocnienia współpracy wewnątrz obszarów funkcjonalnych 
i przejścia z etapu konkurowania do etapu współpracy. Stąd tak ważne 
jest współdziałanie gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Tarnowa i zbudowanie w tej strukturze zauważalnej pozycji Rzepiennika 
Strzyżewskiego, tak aby móc być aktywnym „graczem” w procesie 
podejmowania wspólnych, dla całego obszaru, decyzji rozwojowych.

3

4

5

podejście terytorialne 
do polityki rozwoju

Ważne jest współdziałanie gmin 
w ramach Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Tarnowa i zbudowanie 
w tej strukturze zauważalnej pozycji 
Rzepiennika Strzyżewskiego.
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Zbudowanie zauważalnej pozycji Rzepiennika Strzyżewskiego w tym 
układzie polityki terytorialnej, pozwoli lepiej podejść do:
• tworzenia i wykorzystania kapitałów i uwarunkowań terytorialnych 

(m.in. endogenicznych zasobów i sieci współpracy);
• integracji działań podejmowanych w różnych układach 

instytucjonalnych (m.in. wzmacnianiu partycypacji, partnerstwa 
i współpracy);

• dynamizacji mechanizmów rozwoju w obszarach funkcjonalnych, 
niezależnie od układu administracyjno-politycznego.

To z kolei, pozwoli na realizację szeregu działań i przedsięwzięć 
niemożliwych do realizacji przez pojedyncze samorządy, a w konsekwencji 
pozwoli budować przewagę konkurencyjną całego obszaru, 
minimalizować koszty szeregu działań i świadczenia wielu usług dzięki 
efektowi skali, bardziej efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby, 
zwiększać potencjał rozwojowy obszaru i integrować system usług 
publicznych.

2.2.2. strategiczne wyzwania rozwojowe Gminy rzepiennik 
strzyżewski

Wykorzystując pogłębioną analizę statystyczną sytuacji Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski, zarówno w zakresie danych historycznych, jak i trendów, 
wyzwań zdefiniowanych w czterech wymiarach poddanych analizie: 
• społecznym, 
• środowiskowo-przestrzennym,
• gospodarczym,
• instytucjonalnym,

wyników badań opinii mieszkańców, a także prac warsztatowych 
prowadzonych w ramach uspołecznienia procesu przygotowania nowej 
strategii sformułowano 7 wyzwań strategicznych, na które zarówno  
sama „Strategia Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata   
2021–2030”, jak i przyszłe działania samorządu i jego partnerów 
społeczno-gospodarczych powinny odpowiedzieć.

zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
w warunkach zmian demograficznych.

To kluczowe wyzwanie, jakie stawia sobie obecnie samorząd Rzepiennika 
Strzyżewskiego. Jest ważne, zarówno z punktu widzenia obecnych 
mieszkańców, jak i zdolności do przyciągania nowych mieszkańców. 
Jest ono podwójnie trudne, jako że mierzy się jednocześnie z dwiema 
tendencjami – zagrożeniem zmniejszania się liczebności lokalnej 
wspólnoty, a co za tym idzie także wpływów podatkowych, przy 
jednoczesnej przebudowie struktury wiekowej mieszkańców, co 
w konsekwencji prowadzi do poszerzania niezbędnego katalogu 

1
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usług. Aby możliwe było powstrzymanie negatywnych trendów 
demograficznych, niezbędne jest podnoszenie jakości, dostępności oraz 
unowocześnienie świadczenia szeregu usług publicznych, dostosowanych 
do potrzeb jasno sprecyzowanych grup odbiorców, przy jednoczesnej 
dbałości o najwyższe standardy środowiska naturalnego. Wydaje 
się bowiem, że tylko połączenie tych dwóch elementów może dawać 
szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej nad innymi ośrodkami. 
Konieczna jest zatem, z jednej strony dbałość o dostępność i jakość usług 
związanych z opieką nad dzieckiem (żłobki, przedszkola, kluby dziecięce), 
a także jakość oferty edukacyjnej na poziomie podstawowym, a z drugiej 
tworzenie oferty, która zapewni mieszkańcom Gminy szeroko rozumiane 
poczucie bezpieczeństwa w zakresie opieki medycznej, profilaktyki 
zdrowia oraz usług wynikających z potrzeb osób starszych i to zarówno 
w sensie możliwości prowadzenia aktywnego życia pomimo wejścia 
w wiek senioralny, jak zapewnienia nowoczesnej i dostosowanej do 
potrzeb opieki. Jednocześnie bogata i atrakcyjna jakość usług z zakresu 
„srebrnej gospodarki” może sprawić, iż Rzepiennik Strzyżewski stanie 
się atrakcyjnym miejscem do życia po ustaniu aktywności zawodowej 
(zarówno w formule indywidualnej, jak i zorganizowanych np. w formie 
doskonałej jakości domów opieki). W oczywisty sposób, takiej ofercie 
usług muszą towarzyszyć najwyższe standardy środowiska – czyste 
powietrze, dobrej jakości woda, atrakcyjne tereny rekreacyjne w harmonii 
z przyrodą. Dobre skomunikowanie ze stolicą subregionu oraz dobre 
relacje wewnątrz lokalnej wspólnoty będą dodatkowymi atutami, które 
mogą zatrzymać mieszkańców, a nawet przyciągnąć nowych.

stworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz 
innowacyjnych form zbytu lokalnych produktów żywnościowych.

Rolnictwo było kiedyś naturalną formą działalności na obszarze 
gminy Rzepiennik Strzyżewski, stanowiło nie tylko źródło dochodów 
mieszkańców, ale było też elementem budującym tożsamość tego obszaru. 
Przemiany ostatnich lat – w sytuacji dużego rozdrobnienia gospodarstw, 
braku specjalizacji, niedoinwestowania i słabego wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną, ucieczki młodych ludzi z obszarów 
wiejskich – doprowadziły do powolnego zamierania rolnictwa na terenie 
Gminy. Jednocześnie bogacenie się społeczeństw miejskich oraz coraz 
powszechniejsza moda na zdrowy tryb życia, w tym zdrowe odżywianie 
sprawia, iż coraz bardziej poszukiwana jest dobrej jakości żywność, 
pochodząca z krótkich łańcuchów dostaw, z identyfikowalnego źródła, 
z gwarancją nieużywania do jej produkcji środków chemicznych. 

Wydaje się, że powrót do tradycji rolniczych i rozwój rolnictwa 
ekologicznego, w tym hodowli, w połączeniu z nowoczesnymi formami 
zbytu, jest dziś ogromną szansą dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski. To 
bowiem realna szansa na zatrzymanie nadmiernego odpływu ludności 
Gminy, poprzez stworzenie możliwości podejmowania pracy na miejscu, 
bez konieczności szukania swojej szansy w większych ośrodkach 
miejskich. Stworzenie nowoczesnego programu odbudowy rolnictwa na 

powstrzymanie  
negatywnych trendów 
demograficznych

dostępność i jakość usług 
związanych z opieką  
nad dzieckiem

usługi z zakresu  
„srebrnej gospodarki” 

najwyższe standardy  
środowiska
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terenie Rzepiennika Strzyżewskiego, ukierunkowanie go na produkcję 
ekologiczną, poszukiwanie nowych kierunków produkcji, np. winiarstwo 
i wsparcie rolników w tworzeniu atrakcyjnych kanałów zbytu ich 
produktów, to jedno z wyzwań, które powinno stanąć przed tworzonym 
obecnie Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej.

wykorzystanie rozwijającego się na obszarze pogórza 
Ciężkowickiego produktu turystycznego opartego na idei 
„Źródlanego szlaku” dla zbudowania trwałej oferty turystyczno-
rekreacyjnej na terenie Gminy rzepiennik strzyżewski.

Od samego początku tworzenia się idei „Źródlanego Szlaku” tj. od 
roku 2012,  samorząd Rzepiennika Strzyżewskiego czynnie angażował 
się w ten projekt. Obecnie, po blisko 10 latach od powstania tej idei, 
materializuje się on w części zaangażowanych w niego gmin – najmocniej 
w nieodległych Ciężkowicach, nieco słabiej w Pleśnej i, w minimalnym 
zakresie, w Gromniku. Wydaje się, że ewidentny sukces projektu na 
terenie sąsiednich Ciężkowic, który obserwujemy obecnie, a część 
inwestycji zostanie ukończona dopiero w roku 2022, skłania do tego, 
aby w partnerskim układzie gmin zacieśnić współpracę nad tworzeniem 
zintegrowanego produktu turystyczno-rekreacyjnego opartego 
o ideę wodolecznictwa, zdrowej żywności, aktywności ruchowej na 
świeżym powietrzu. Wyzwaniu temu musi sprostać zarówno samorząd 
Rzepiennika, włączając się, a być może nawet inspirując inicjatywy 
samorządowe w tym zakresie, jak i sami mieszkańcy Gminy, którzy 
dostrzegając możliwości jakie rysują się w związku z rozwojem 
„Źródlanego Szlaku”, szczególnie tuż za granicą Gminy w okolicach 
Rakutowej (Park Zdrojowy, ścieżka w koronach drzew zlokalizowana 
de facto na granicy Rzepiennika i Ciężkowic) zaczną sami podejmować 
inicjatywy gospodarcze, spójne z koncepcją produktu turystycznego, 
zdefiniowanego kilka lat temu i dziś dość konsekwentnie rozwijanego 
przez kilka samorządów Pogórza Ciężkowickiego. Wydaje się, że z punktu 
widzenia turysty odwiedzającego region, współpraca pogórzanskich gmin 
i tworzenie zróżnicowanej, wzajemnie się przenikającej i uzupełniającej 
oferty turystyczno-rekreacyjnej jest raczej szansą na wspólny sukces, niż 
wyrazem wewnętrznej walki konkurencyjnej.

Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
uwzględniających położenie Gminy, warunki terenowe oraz 
wewnętrzną i zewnętrzną dostępność komunikacyjną.

Z rozwojem zintegrowanego produktu turystycznego na obszarze 
Pogórza Ciężkowickiego, wiąże się szerszy aspekt tworzenia 
warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Musi się to 
odbywać z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań w jakich 
znajduje się Gmina Rzepiennik Strzyżewski. Relatywnie peryferyjne 
położenie względem zarówno większych miast, jak i głównych szlaków 
komunikacyjnych, górzysty, pofałdowany teren, wąskie i kręte drogi 
sprawiają, iż mrzonką jest mowa o tworzeniu stref gospodarczych 
w Rzepienniku, czy przyciąganiu tu dużych zakładów produkcyjnych. 
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Nie byłoby to zresztą korzystne, z punktu widzenia preferowanego 
profilu rozwoju związanego z turystyką i rolnictwem ekologicznym. Nic 
nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby tworzyć warunki dla rozwoju 
nieuciążliwego i niskotowarowego przetwórstwa rolno-spożywczego, 
komercjalizacji i zbytu produktów ekologicznych, czy rozwijania 
agroturystyki i turystyki wiejskiej. 

Odrębnym kierunkiem rozwoju gospodarczego, mocno korzystającym 
z ekologicznej produkcji rolnej oraz zasobów czystego środowiska może 
być kierunek związany z tzw. „srebrną gospodarką”. Bliskość dużych 
aglomeracji – może być dużym atutem dla uruchamiana w Rzepienniku 
wysokiej klasy ośrodków pobytowych dla osób starszych – to szansa dla 
Gminy tworzenia nowych miejsc pracy w tego typu ośrodkach, zbytu dla 
produkcji rolniczej, a także tworzenia wielu inicjatyw gospodarczych 
organizowanych wokół takich obiektów poczynając od usług 
rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, kosmetycznych, związanych z obsługą 
obiektów (np. pralnie), aż po usługi związane z rozrywką i zapewnieniem 
osobom przebywającym w tutejszych ośrodkach, atrakcyjnych możliwości 
spędzania wolnego czasu. Bliskość natury, czyste środowisko, bliskość 
powstającego uzdrowiska w Ciężkowicach, z całą jego tworzoną obecnie 
infrastrukturą rekreacyjno-rehabilitacyjną, a docelowo leczniczą, są 
dodatkowymi atutami, by na poważnie i na dużą skalę, myśleć o takim 
kierunku specjalizacji gospodarczej Rzepiennika Strzyżewskiego. 

poprawa dostępności komunikacyjnej rzepiennika 
strzyżewskiego w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.

Poprawa dostępności komunikacyjnej – zarówno w układzie 
wewnątrzgminnym, jak i lepsze skomunikowanie ze stolicą subregionu – 
jest jednym z istotnych wyzwań wpływających na poprawę jakości życia 
mieszkańców i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, w tym 
turystycznego. Oczywista jest konieczność dalszej poprawy stanu dróg, 
poprawy bezpieczeństwa pieszych, ale kluczem jest taka organizacja 
transportu publicznego, która sprawi, iż zmniejszać się będzie – tak 
dominujące dziś w mieszkańcach – poczucie peryferyjności i wynikające 
z tego wykluczenie. Wydaje się, że najważniejsze w tym względzie jest 
wykorzystanie przebiegającej w pobliżu granicy Gminy linii kolejowej 
Tarnów – Nowy Sącz i taka organizacja wewnątrzgminnego transportu, 
który zapewni dobre skomunikowanie wszystkich miejscowości Gminy 
z przystankiem kolejowym w Gromniku, Bogoniowicach i Lubaszowej. 
Z pewnością aspekt ten dotyczy także budowy wewnętrznej sieci 
ścieżek rowerowych, być może współdzielonej z tak oczekiwanymi przez 
mieszkańców chodnikami. 

niskotowarowe przetwórstwo 
rolno-spożywcze

„srebrna gospodarka”

specjalizacja
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Tworzenie warunków do wzmacniania więzi społecznych, 
budowania klimatu zaufania i angażowania się mieszkańców 
w rozwój swojej wspólnoty lokalnej.

Uruchomienie wewnętrznych procesów aktywizowania mieszkańców, 
włączenia ich w procesy współdecydowania zarówno o całej gminie, jak 
i swoim najbliższym otoczeniu, wreszcie branie współodpowiedzialności 
za stan i rozwój swoich małych ojczyzn jest jednym z kluczowych 
elementów podnoszących jakość życia w Gminie Rzepiennik Strzyżewski 
i współtworzenia tu wspólnie – przez samorząd i mieszkańców – dobrego 
miejsca do życia. Wyzwanie to nie polega na tworzeniu nowych struktur, 
ale na odnajdywaniu i wzmacnianiu tych struktur i tych procesów, 
które już funkcjonują, choć może cały czas w uśpieniu. Na wyzwalaniu 
społecznej aktywności i kreatywności. Na tworzeniu sieci współpracy 
i dialogu. Na słuchaniu się nawzajem i byciu słyszanym. W tym kontekście 
szczególnie ważne jest usłyszenie głosu młodego pokolenia. Jeżeli 
podstawowym wyzwaniem jest zatrzymanie młodych ludzi w Gminie, 
czy też skłonienie ich do powrotu po zakończeniu edukacji odbywanej 
w większych ośrodkach miejskich, to kluczem do tego jest usłyszenie 
i zauważenie ich potrzeb, ale także obaw. Wyzwaniem jest więc włączenie 
młodych ludzi w dialog o przyszłości Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
i zaproszenie ich do autentycznego współkreowania wizji rozwoju Gminy, 
w której chcemy, żeby za lat 10, 20 i 30 zakładali rodziny, prowadzili firmy, 
pracowali, bawili się, a także przejmowali rządy nad Gminą z rąk obecnych 
sołtysów, radnych i wójtów.

poprawa dostępności komunikacyjnej rzepiennika 
strzyżewskiego w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.

Współpraca w ramach instrumentów terytorialnych, jest dziś kluczem 
zarówno do podniesienia jakości i dostępności usług publicznych przy 
jednoczesnej racjonalizacji kosztów ich świadczenia, jak i warunkiem 
sięgania po znaczące środki w ramach instrumentów finansowych 
nowej perspektywy finansowej. Przedsięwzięcia z takich zakresów jak: 
turystyka, kultura, dziedzictwo, rewitalizacja, a także strefy aktywności 
gospodarczej, winny być inicjowane i podejmowane w układzie 
współpracy terytorialnej. To od przygotowania samego Rzepiennika 
Strzyżewskiego do prowadzenia polityki rozwoju, świadomości własnych 
priorytetów, umiejętności dialogu z pozostałymi „aktorami” rozwoju 
obszaru i umiejętności pokazania całościowej wizji „Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Tarnowa” zależeć będzie powodzenie wspólnych 
działań i konsekwentna realizacji wizji rozwoju, uwzględniająca 
interesy wszystkich współpracujących samorządów, w tym także 
samorządu Rzepiennika Strzyżewskiego. Aktywny udział w MOF 
Tarnowa nie wyklucza także partnerskiego współdziałania w innych 
układach terytorialnych, jak chociażby wspomnianym już partnerstwie 
gmin „Źródlanego Szlaku”, czy aktywnego udziału w działaniach 
podejmowanych przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej”.

6

społeczna aktywność  
i kreatywność

włączenie młodych ludzi  
w dialog 

7

współpraca

Projekt



552.2. strategiczne wyzwania rozwoju 

7  WyZWAń  STRATEGICZNyCH

Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług publicznych 
w warunkach zmian demograficznych.

Stworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz 
innowacyjnych form zbytu lokalnych produktów żywnościowych.

Wykorzystanie, rozwijającego się na obszarze Pogórza 
Ciężkowickiego, produktu turystycznego opartego na idei 
„Źródlanego Szlaku” dla zbudowania trwalej oferty turystyczno-
rekreacyjnej na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 
uwzględniających położenie gminy, warunki terenowe oraz 
wewnętrzną i zewnętrzną dostępność komunikacyjną.

Poprawa dostępności komunikacyjnej Rzepiennika Strzyżewskiego, 
w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.

Tworzenie warunków do wzmacniania więzi społecznych, 
budowania klimatu zaufania i angażowania się mieszkańców 
w rozwój swojej wspólnoty lokalnej.

Aktywny udział Gminy, w dostępnych inicjatywach współpracy 
międzysamorządowej.
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573.1. wizja rozwoju Gminy rzepiennik strzyżewski

3.1. Wizja rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski

To, co odróżnia zarządzanie strategiczne od operacyjnego (bieżącego), 
to horyzont czasowy podejmowanych działań – skupienie się na 
długofalowym rozwoju Gminy oraz poszukiwanie nowych dróg rozwoju, 
poprzez systematyczne doskonalenie się i poszukiwanie takich innowacji, 
które krok po kroku doprowadzą nas do osiągnięcia zamierzonych 
celów. Służyć temu ma świadome planowanie przyszłości. Nie jest ono 
niczym innym jak określeniem punktu (stanu), do którego chcemy dojść 
i szukanie najbardziej adekwatnych dróg dojścia do wyznaczonego celu. 
Przyjęcie takiego założenia pozwoli uniknąć pułapki przypadkowości 
podejmowanych działań, odpowiadania jedynie na bieżące potrzeby lub 
pojawiające się możliwości np. finansowe.

Takie podejście, pozwoli skupić się wspólnocie samorządowej Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski, na zarządzaniu zmianą i podporządkować 
podejmowane aktywności jasno sprecyzowanemu celowi. W sposób 
świadomy – poprzez rozwój określonych kierunków, a także wzmacnianie 
i poprawianie jakości określonych usług i produktów – tworzenie 
przyszłych rozwiązań zgodnych z wizją rozwoju przyjętą w procesie 
planowania strategicznego. 

Wypracowana w trakcie procesu budowania „Strategii” wizja w sposób 
jasny opisuje aspiracje mieszkańców gminy, co do miejsca, w którym 
chcieliby żyć i pracować w perspektywie końca obecnej dekady i kolejnych 
lat. W sformułowaniu wizji zwracają uwagę jasno sprecyzowane cechy, 
które sprawią, że Rzepiennik Strzyżewski będzie nie tylko miejscem, 
w którym dobrze żyje się obecnym mieszkańcom, ale także, że dzięki 
jego pewnym atrybutom, stanie się obszarem przyciągającym nowych 
mieszkańców, którzy znajdą tu dobre miejsce do życia i pracy. 

W konsekwencji wizja rozwoju Gminy, wykraczająca poza perspektywę 
roku 2030, stanowiąca swoistą mapę drogową dla rozwoju społeczno-
ekonomicznego gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjęła brzmienie:

świadome planowanie
przyszłości 

wizja

 
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 2030 

PRzyjazna, Szczęśliwa, SPokojna Gmina, w któRej chce Się żyć i PRacować

Warto zwrócić uwagę, iż taka deklaracja wizji jest kontynuacją 
wcześniejszej myśli strategicznej, zawartej w dokumencie z 2016 roku, 
który dla roku 2020 kreślił wizję Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jako 
miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego dla mieszkańców. Owa atrakcyjność, 
miała wynikać zarówno z posiadanych walorów przyrodniczo-
krajobrazowych, jak i bogatych tradycji ludowych, które wykorzystywane 
mogą i powinny być, dla tworzenia warunków dla rozwoju turystyki 
i związanej z nią przedsiębiorczości, a wszystko to mocno osadzone 
w rolniczym charakterze Gminy.

miejsce bezpieczne  
i atrakcyjne 
dla mieszkańców
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Obecna deklaracja wizji, zwraca uwagę na pewne atrybuty gminy, które 
wpływają na to, że będzie ona postrzegana jako dobre miejsce do życia. 
Dobre miejsce do życia to takie, które jest:

– dla rodzin w niej mieszkających, dzieci i młodzieży, osób starszych, osób 
samotnych, osób z niepełnosprawnością, dla inwestorów i wreszcie dla 
turystów. Przyjazny winien być też samorząd i to zarówno w rozumieniu 
urzędu względem swoich mieszkańców, jak i w rozumieniu całej wspólnoty 
samorządowej tworzonej przez mieszkańców. Wspólnoty, która równie 
mocno wspiera się w sytuacjach trudnych, co potrafi wspólnie korzystać 
z pozytywnych przemian, które zachodzą w gminie i jej otoczeniu. 
Wspólnoty, która jest solidarna;

– budowane na dobrych relacjach i nastawieniu ludzi oraz instytucji 
tu funkcjonujących. Miejsce, które poprzez działanie i zaangażowanie 
swoich mieszkańców jest tolerancyjne, otwarte, pozbawione przemocy 
i agresji. Miejsce szczęśliwe to także miejsce, w którym mieszkańcy są 
uważni i uważający na potrzeby współobywateli, którzy wspólnie biorą 
odpowiedzialność za losy swojej małej ojczyzny. Ale także, którzy potrafią 
się wspólnie cieszyć z tego, jak to miejsce się rozwija, dając szanse im 
i ich dzieciom. Miejsce szczęśliwe, to wreszcie miejsce zaspakajające 
podstawowe potrzeby bycia zdrowym, bezpiecznym, wykształconym 
na miarę aspiracji i mającym zapewniony byt ekonomiczny, w stopniu, 
który wynika z potrzeb i możliwości każdego z członków wspólnoty 
samorządowej;

– to znaczy pełne ciszy, spokoju, toczące się swoim utartym torem, dające 
gwarancję dobrego, rytmicznego życia. Ale gmina spokojna, to dzisiaj także 
gmina ekologiczna. Z dobrą jakością środowiska, dobrym powietrzem, 
wodą, zielenią, dającą możliwość relaksu – zarówno dla mieszkańców, jak 
i turystów oraz odwiedzających. W dobie hałaśliwych, zanieczyszczonych, 
zatłoczonych, wiecznie pędzących miast, gmina, której atrybutem jest 
szeroko rozumiany spokój, może być dla wielu niezwykle atrakcyjną 
odskocznią i chwilą odpoczynku, znalezienia harmonii w codziennej 
gonitwie, albo do osiedlenia się na stałe, uciekając od zgiełku, hałasu 
i wiecznej gonitwy dużego miasta.

Te pożądane cechy Gminy, w połączeniu ze znalezieniem takich ścieżek 
rozwoju (rolnictwo ekologiczne, niewielkie przetwórstwo rolno-
spożywcze, turystyka i rekreacja, nieagresywna działalność gospodarcza) 
mogą sprawić, że nie tylko w perspektywie 10–20 lat Gmina Rzepiennik 
Strzyżewski będzie dobrym miejscem do życia dla obecnych mieszkańców, 
ale będzie potrafiła zaoferować wiele nowych możliwości młodym 
ludziom, którzy będą chcieli wiązać z nią przyszłość, czy to zostając po 
zakończeniu edukacji, czy powracając po latach spędzonych w większym 
mieście. Takie postrzeganie przyszłości Gminy, to także element 
promowania jej wizerunku na zewnątrz, zachęcające mieszkańców innych 
miast – Tarnowa, Nowego Sącza czy Krakowa, do osiedlenia się tutaj na 
stałe.

przyjazne

szCzęśliwE

Spokojne
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3.2. Cele strategiczne i operacyjne

Wizja ta będzie realizowana przez całą wspólnotę samorządową Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski, jako odpowiedź na wcześniej zdefiniowane 
wyzwania. Jej uporządkowany charakter znalazł swoje odzwierciedlenie 
w zdefiniowaniu 4 celów strategicznych i 12 celów operacyjnych.

Każdy z tych celów generalnie organizuje i wskazuje kierunek działania 
zarówno władz samorządowych, jak i pozostałych uczestników życia 
społeczno-gospodarczego w wybranym, ważnym obszarze aktywności. 
W konsekwencji planowane i realizowane w kolejnych latach działania, 
powinny w każdym przypadku, w sposób pośredni bądź bezpośredni, 
służyć i przyczyniać się do osiągania tych celów, a wskazane w „Strategii” 
najważniejsze, wiodące przedsięwzięcia, będą priorytetowo traktowane 
przy podejmowaniu decyzji o szczegółowych kierunkach działania, 
przydziale środków budżetowych i staraniach o zewnętrzne źródła 
finansowania.

Gmina rzepiennik strzyżewski w 2040 roku w oczach mieszkańców – materiał z warsztatów strategicznych

Rzepiennik Strzyżewski Twoich marzeń.  

Jaka ma być Twoja gmina w 2040 roku?

Projekt



60 3 wizja i cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym

Cele StrategiCzne 

I.1. Gmina zabezpiecza podstawowe usługi 
komunalne na wysokim poziomie i jednocześnie 
przyczynia się do poprawy stanu środowiska 
naturalnego

I.2. Bezpieczna i zrównoważona polityka 
transportowa na terenie Gminy

I.3. Planowanie przestrzenne wspiera procesy 
rozwojowe Gminy i w sposób odpowiedzialny 
wskazuje tereny do zabudowy

II.1. Gmina Rzepiennik Strzyżewski, jako ważne 
centrum wytwarzania i dystrybucji żywności 
oraz artykułów ekologicznych obsługujące dwa 
ośrodki subregionalne

II.2. Przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy skutecznie 
wykorzystują walory oraz rozwój sąsiednich 
gmin dla budowania atrakcyjnego produktu 
turystyczno-rekreacyjnego opartego o zasoby 
przyrodniczo-krajobrazowe

III.1. Dostępna oferta wychowawcza, nowoczesna 
edukacja i atrakcyjna oferta sportowo-
rekreacyjna zachęcają do mieszkania w Gminie 
Rzepiennik Strzyżewski

III.2. Kultura wspiera lokalne tradycje i wartości oraz 
otwiera gminę na nowoczesność

III.3. Dostępność dobrej jakości oferty z zakresu 
ochrony i profilaktyki zdrowotnej oraz 
proaktywna pomoc społeczna zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa

III.4. Gmina Rzepiennik Strzyżewski skutecznie 
odpowiada na zagrożenia o charakterze 
miejscowym zapewniając bezpieczeństwo 
mieszkańcom i gościom

III.5. Rewitalizacja obszarów Gminy zagrożonych 
kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, środowiskowo-przestrzennych

IV.1. Społeczność gminy Rzepiennik Strzyżewski 
czynnie włączająca się w procesy rozwoju 
i przekształceń swojej małej ojczyzny

IV.2. Administracja samorządowa skutecznie 
odpowiada na wyzwania cywilizacyjne 
i zmieniające się potrzeby mieszkańców

stabilne usługi komunalne 
i odpowiedzialne 
planowanie przestrzenne 
wpływają na zrównoważony 
rozwój gminy i tworzą 
przyjazne środowisko 
dla mieszkańców Gminy 
rzepiennik strzyżewski

silna gospodarka Gminy 
rzepiennik strzyżewski 
bazująca na rzeczywistych 
potencjałach obszaru 
(rolnictwie ekologicznym 
i tradycyjnym, przyrodzie, 
walorach krajobrazowych, 
czystym środowisku)

wysokiej jakości usługi 
publiczne dostosowane do 
wyzwań demograficznych 
i wdrażanych kierunków 

samorząd i mieszkańcy 
Gminy wspólnie 
tworzą społeczeństwo 
obywatelskie rozwoju

Cele operaCyjne 

i.

ii.

iii.

iV.

Tabela 1. Cele strategiczne i operacyjne strategii rozwoju Gminy rzepiennik strzyżewski
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Cele strategiczne i operacyjne w pełni odpowiadają na zdefiniowane 
wyzwania, co zilustrowano w poniżej tabeli.

Tabela 2. powiązanie celów strategicznych i operacyjnych względem zidentyfikowanych wyzwań

WyzWANIA / Cele STRATeGICzNe

I. Stabilne usługi 
komunalne 

i odpowiedzialne 
planowanie 

przestrzenne (…)

II. Silna gospodarka 
Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski bazująca 
na rzeczywistych 

potencjałach obszaru 
(…)

III. Wysokiej jakości usługi 
publiczne dostosowane do 
wyzwań demograficznych 
i wdrażanych kierunków 

rozwoju

IV. Samorząd 
i mieszkańcy 

Gminy wspólnie 
tworzą 

społeczeństwo 
obywatelskie

Zapewnienie dostępu do wysokiej 
jakości usług publicznych w warunkach 
zmian demograficznych

i.1, i.2, i.3 iii.1, iii.2, iii.3,  
iii.4, iii.5

stworzenie warunków dla rozwoju 
rolnictwa ekologicznego oraz 
innowacyjnych form zbytu lokalnych 
produktów żywnościowych

ii.1

wykorzystanie rozwijającego się na 
obszarze Pogórza ciężkowickiego 
produktu turystycznego opartego 
na idei „Źródlanego szlaku” dla 
zbudowania trwalej oferty turystyczno-
rekreacyjnej na terenie gminy 
rzepiennik strzyżewski

ii.1, ii.2 iii.1, iii.2 iV.2

Tworzenie warunków do rozwoju 
lokalnej przedsiębiorczości 
uwzględniających położenie 
gminy, warunki terenowe oraz 
wewnętrzną i zewnętrzna dostępność 
komunikacyjną

i.2, i.3 ii.2

Poprawa dostępności komunikacyjnej 
rzepiennika strzyżewskiego 
w wymiarze wewnętrznym 
i zewnętrznym

i.2

Tworzenie warunków do wzmacniania 
więzi społecznych, budowania 
klimatu zaufania i angażowania 
się mieszkańców w rozwój swojej 
wspólnoty lokalnej

iii.1, iii.2 iV.1, iV.2

Aktywny udział gminy w dostępnych 
inicjatywach współpracy 
międzysamorządowej

ii.2 iV.2

Projekt



62 3 wizja i cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym

Projektując cele i kierunki działań, uwzględniono w nich podejście 
zintegrowane, co oznacza planowanie działań w sposób funkcjonalny, a nie 
w sposób sektorowy (dziedzinowy). Taki sposób prowadzenia polityki 
rozwoju, pozwala osiągnąć lepsze rezultaty, np. poprzez wykorzystanie 
efektów już zrealizowanych inwestycji lub optymalne zaplanowanie 
kolejności przeprowadzenia działań w czasie. W niniejszej „Strategii” 
podejście zintegrowane przejawia się w kilku płaszczyznach:
• integracja na poziomie celów oznacza, iż są one wzajemnie powiązane, 

a zakres działań jednego celu wpływa na efekty realizacji działań 
przypisanych innemu celowi;

• integracja w sferze organizacyjnej oznacza budowanie kultury 
współpracy w ramach urzędu, wydziałów i jednostek organizacyjnych 
oraz na linii urząd–interesariusze;

• uwzględnienie polityki rozwojowej stanowionej na wyższym szczeblu, 
które oznacza w szczególności zachowanie spójności z zapisami 
„Strategii Rozwoju Województwa MAŁOPOLSKA 2030+” oraz „Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego”.

Na kolejnych stronach przedstawiona została szczegółowa struktura 
realizacji „Strategii”, z uwzględnieniem:
• celów strategicznych, które wskazują cztery najważniejsze obszary 

zainteresowania wspólnoty samorządowej Rzepiennika Strzyżewskiego 
i są swego rodzaju ideową deklaracja wizji i kierunków, w jakich ma się 
rozwijać Gmina w najbliższych latach;

• celów operacyjnych, które rozumiane są, jako najważniejsze zagadnienia 
w ramach danego obszaru strategicznego;

• kierunków rozwoju, które rozumiane są, jako najważniejsze zagadnienia 
w ramach danego celu operacyjnego i określają przedsięwzięcia 
(wiodące grupy działań/programów) – rozumiane jako kluczowe 
interwencje, które należy podjąć z punktu widzenia realizacji 
poszczególnych celów strategii rozwoju, co do których uznaje się, iż bez 
ich realizacji osiągnięcie tych celów i założonej wizji nie będzie możliwe.

W toku prac nad „Strategią” starano się ograniczyć liczbę celów 
strategicznych i operacyjnych wychodząc z założenia, iż skupienie się 
na ograniczonej liczbie celów pozwoli zagwarantować największy efekt 
podejmowanych działań (zasada koncentracji). Z kolei rozbudowana 
lista kierunków interwencji ma stanowić swoistą mapę drogową, która 
zagwarantuje, z jednej strony właściwe rozumienie poszczególnych 
zagadnień, a po wtóre stanowi bardzo silną wskazówkę strategiczną, co 
do rodzaju i typu podejmowanych interwencji. W konsekwencji zestaw 
kierunków działań odgrywa rolę porządkującą i organizującą dla realizacji 
celów i operacyjnych „Strategii” i ma ułatwić zarządzanie jej realizacją. 
Poszczególne kierunki działań wymagają dalszej operacjonalizacji 
na poziomie strategii i planów dziedzinowych, a także opracowania 
konkretnych projektów i zadań, są jednak mocną przesłanką zarówno, co 

podejście 
zintegrowane

zasada 
koncentracji
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do kierunku ich opracowania, jak i koncentracji środków właśnie na tych 
zaproponowanych przedsięwzięciach.

W rozdziale „Oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym 
w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia”, w układzie 
poszczególnych celów strategicznych przedstawiono kilka propozycji tzw. 
miar sukcesu, którymi będzie można zmierzyć w połowie okresu realizacji 
„Strategii”, tj. w roku 2026 oraz na jej koniec, czyli w roku 2030, postęp 
w osiąganiu założonych celów w stosunku do sytuacji dnia dzisiejszego.

W kolejnym rozdziale zaprezentowano szczegółową strukturę „Strategii 
Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021–2030” w ramach 
poszczególnych celów strategicznych, z uwzględnieniem celów 
operacyjnych i kierunków działań, które winny przyczynić się do realizacji 
zdefiniowanych w dokumencie celów i wizji rozwoju.

miary sukcesu

Bieg na Brzankę 2021
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podejmowanych dla osiągnięcia 
celów strategicznych

Projekt



654.1. cel strategiczny i

4.1. Cel strategiczny I

„Stabilne usługi komunalne i odpowiedzialne planowanie przestrzenne wpływają 
na zrównoważony rozwój gminy i tworzą przyjazne środowisko dla mieszkańców 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski”

Cele operacyjne i kierunki działań, zawarte w ramach tego celu 
strategicznego stanowią niejako twardą, często infrastrukturalną 
podbudowę pod tworzenie dobrych warunków do życia w harmonii 
z naturą i dbałości o wysokie standardy ochrony środowiska na 
terenie gminy rzepiennik strzyżewski. Jeżeli zasadnicze, zdefiniowane 
w procesie refleksji strategicznej, podstawy rozwoju gminy wiążą 
się z tworzeniem warunków do budowania rolnictwa ekologicznego, 
wzmacniania produktu turystyczno-rekreacyjnego oraz zachęcania 
mieszkańców dużych małopolskich (i nie tylko) miast do osiedlenia się na 
stałe na terenie gminy – musi ona zadbać o najwyższą jakość środowiska, 
usług komunalnych, ale także dobrą dostępność transportową oraz ład 
przestrzenny. Im wyższa będzie jakość środowiska przyrodniczego, 
jakość, dostępność, sposób zorganizowania i konkurencyjna cena usług 
komunalnych, im lepiej gmina będzie skomunikowana z ośrodkami 
wyższego rzędu, wreszcie im bardziej zagospodarowanie przestrzenne 
i jakość architektury zachęcać będą do zamieszkania – tym większa 
będzie skłonność obecnych mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski 
do wiązania swojej przyszłości z obecnym miejscem zamieszkania i tym 
większa będzie konkurencyjność gminy w stosunku do pozostałych 
gmin powiatu tarnowskiego w wykorzystaniu zjawiska suburbanizacji 
miasta rdzeniowego jakim jest Tarnów, a także przyciągnięcia nowych 
mieszkańców z odległych ośrodków miejskich, takich jak chociażby 
Kraków.

Stąd pierwszy z celów operacyjnych, dotyka wciąż jeszcze nie 
rozwiązanego w pełni na obszarach wiejskich, problemu pełnego 
skanalizowania i zwodociągowania gminy. Co jest tym trudniejsze 
w sytuacji rozproszonej zabudowy i górzystego, pofałdowanego 
terenu. Zatem konieczna jest rozbudowa infrastruktury liniowej 
w miejscach, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione oraz poszukiwanie 
alternatywnych, ale nieobciążających środowiska, rozwiązań 
w miejscach, w których budowa sieci wodno-kanalizacyjnej jest 
ekonomicznie nieuzasadniona. Ważnym aspektem w ramach tego 
celu, jest dalsza poprawa systemu gospodarowania odpadami, bardzo 
mocno nakierowana na zmniejszanie strumienia odpadów i ich lepszą 
segregację oraz jeszcze wyższy poziom recyklingu. Niezwykle istotną 
kwestią, zapisaną w ramach tego celu, jest kwestia jakości powietrza, 
a w konsekwencji działań związanych z odchodzeniem od spalania 
nieodnawialnych i wysoceemisyjnych źródeł energii, i systematycznego 
wprowadzania nowoczesnych rozwiązań związanych z podnoszeniem 
efektywności energetycznej budynków i urządzeń oraz instalacją 

Infrastruktura dla tworzenie  
dobrych warunków do życia  
w harmonii z naturą na terenie  
gminy Rzepiennik Strzyżewski.

usługi komunalne na 
wysokim poziomie
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odnawialnych źródeł energii. Warto pamiętać – choć perspektywa roku 
2050 wydaje się odległa – że do tego czasu, jako kraj powinniśmy odejść 
także od wykorzystywania gazu ziemnego do celów energetycznych, 
a zatem proces przechodzenia na zdecydowanie szerszą skalę niż ma to 
miejsce dziś, na wykorzystanie prądu w celach bytowych – szczególnie 
jeżeli będzie pochodził ze źródeł odnawialnych – musi zacząć się już 
dziś. To także wiąże się z promocją rozwiązań związanych z produkcją 
prądu blisko miejsca wykorzystania (m.in. małe turbiny wiatrowe, 
wodne, instalacje solarne). Jednak same działania inwestycyjne nie 
przyniosą istotnej zmiany postaw w zakresie działań obciążających 
środowisko bez działań edukacyjnych, ale także prewencyjnych, 
a w skrajnych przypadkach kontrolnych i sankcyjnych. Także ten 
aspekt został zauważony w ramach pierwszego z celów operacyjnych. 
Zwrócono także uwagę, iż dziś nie może być mowy o dobrej jakości 
miejscu do zamieszkania i pracy bez zapewnienia dostępu do internetu 
wysokich prędkości na wszystkich obszarach zurbanizowanych Gminy. 
W przypadku Rzepiennika Strzyżewskiego głównym wyzwaniem w tej 
kwestii jest rozproszenie szeregu dotychczas prowadzonych inwestycji 
i spięcie ich w jedną, dobrze funkcjonującą całość. To dziś, a szczególnie 
w kontekście doświadczeń postpandemicznych warunek rozwoju 
zarówno przedsiębiorczości, jak i edukacji dla młodych mieszkańców 
Gminy, dostępu do nowoczesnych rozwiązań z zakresu telemedycyny dla 
osób dorosłych i seniorów, ale także warunek skutecznego pozyskania 
nowych mieszkańców, dla których, przy wysokich walorach środowiska, 
dobrej ofercie usług publicznych szybki i stabilny Internet (szczególnie 
w kontekście pracy zdalnej) będzie warunkiem przesądzającym o ich 
decyzji, co do wyboru nowego miejsca zamieszkania. Ostatnia kwestia 
poruszana w ramach tego celu, to możliwość podejmowania działań 
wspólnych w szeroko rozumianym obszarze środowiskowym i związanych 
tym usług komunalnych. Działanie Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” 
daje ogromne szanse na intensyfikację wielu działań inwestycyjnych, 
przy jednoczesnej redukcji kosztów wynikających często z efektu skali. 
Łatwiej też pozyskiwać takiemu podmiotowi większe środki na działania 
infrastrukturalne przekraczające granice jednej gminy. 

Nie będzie można mówić o dobrym miejscu do życia bez systematycznej 
poprawy wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej 
Gminy Rzepiennik Stróżewski. To, z jednej strony kwestia regulacji 
stanu prawnego dróg, systematycznej poprawy ich jakości i tak 
ważnej kwestii dla mieszkańców jaką jest poprawa bezpieczeństwa 
przy drogach, szczególnie tych o dużym natężeniu ruchu (chodniki, 
ścieżki rowerowe, bezpieczne przejścia, oświetlenie, bezpieczne 
zatoki przystankowe i przystanki). To oczywiście także ogromne pole 
do współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za utrzymanie dróg 
o największym obciążeniu ruchem, a w konsekwencji też relatywnie 
najniebezpieczniejszych (mowa tu zarówno o Wojewódzkim, jak 
i Powiatowym Zarządzie Dróg). Kolejny aspekt, to komunikacja 
publiczna – z jednej strony rozwój komunikacji wewnątrz Gminy 

zrównoważona polityka 
transportowa
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i lepsze skomunikowanie miejscowości pomiędzy sobą (docelowo 
w oparciu o rozwiązania z zakresu elektromobilności), z drugiej lepsze 
skomunikowanie z sąsiednimi gminami, np. Ciężkowicami, a także 
Tarnowem. Docelowo – z pewnością wymaga to poprawy funkcjonowania 
obecnej linii kolejowej relacji Tarnów–Nowy Tuchów. Większy akcent 
powinien zostać położony na takie zorganizowanie komunikacji publicznej, 
by miała charakter łączony/kombinowany, tj. autobusowo-kolejowy. 
Będzie to możliwe przy jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków: czas 
dojazdu transportem kombinowanym z poszczególnych miejscowości 
gminy do centrum Tarnowa, będzie krótszy niż jazda tylko autobusem, 
a komfort podróżowania będzie większy niż obecną flotą autobusową. 
Z pewnością jednak takie rozwiązanie będzie bardziej ekologiczne, 
a w miarę rozwijania tego sposobu komunikacji subregionalnej, będzie 
ona wypierać dotychczasowe rozwiązania. Aby jednak było to możliwe 
powinny zostać podjęte działania w ramach MOF Tarnowa, które pozwolą 
unowocześnić transport aglomeracyjny, czyniąc go jednocześnie bardziej 
ekologicznym. Warto jednocześnie pamiętać, iż dobre skomunikowanie 
Rzepiennika Strzyżewskiego z Tarnowem, czy innymi małopolskimi 
aglomeracjami jest także warunkiem systematycznego rozwijania funkcji 
turystyczno-rekreacyjnych Gminy, która może i powinna stanowić 
doskonałe zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Tarnowa. Warto 
także zwrócić uwagę, iż kwestie związane z poprawą dostępności 
komunikacyjnej, bezpieczeństwa na drogach, budowy infrastruktury 
ścieżek rowerowych są ważne dla młodych ludzi, a to oni – dojeżdżając 
do szkół, na zajęcia popołudniowe czy znajomych, są chyba najczęstszymi 
(chociażby z braku możliwości przemieszczania się samochodami) 
użytkownikami komunikacji publicznej oraz infrastruktury drogowej do 
przemieszczania się rowerami.

Ostatni aspekt w ramach pierwszego celu strategicznego, wiąże się 
z kwestią planowania przestrzennego, które powinno wspierać rozwój 
Gminy, jednocześnie w sposób odpowiedzialny gospodarować dostępną 
przestrzenią. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym w artykule 
10e nakłada na samorząd – w trakcie opracowywania strategii rozwoju 
– opracowanie także „modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 
gminy”. To pierwszy krok do integracji planowania strategicznego 
i przestrzennego, ale także czytelnie nałożony przez ustawodawcę 
obowiązek spojrzenia na obszar całej gminy i czytelnego zdefiniowania 
funkcji poszczególnych obszarów, w tym m.in. mieszkaniowo-usługowej, 
przemysłowej, turystyczno-rekreacyjnej, a także refleksja nad świadomą 
ochroną i racjonalnym gospodarowaniem krajobrazem. Bezpośrednio 
z powyższego wynika konieczność podejmowania przez samorząd działań, 
które przeciwdziałać będą niekontrolowanemu rozpraszaniu zabudowy 

i wprowadzenie rozwiązań, które doprowadzą do tworzenia bardziej 
zwartej zabudowy. Niezwykle istotna, a zarazem trudna, będzie tutaj 
rola administracji samorządowej jako świadomego regulatora procesów 
przestrzennych. Inna sprawa, iż przygotowywane regulacje prawne na 
poziomie ustawowym nie tylko będą wspierały takie działania samorządu, 

planowanie przestrzenne

Projekt



68 4 kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych

Tabela 3. Cele operacyjne i kierunki działań w ramach pierwszego celu strategicznego „stabilne usługi komunalne 
i odpowiedzialne planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony rozwój gminy i tworzą przyjazne 
środowisko dla mieszkańców Gminy rzepiennik strzyżewski”

ale wręcz będą je wymuszały. W opisie planowanych kierunków działań 
zwracają uwagę jeszcze dwa istotne zapisy mówiące o świadomym 
przygotowaniu terenu pod jasno określony cel. Mowa tutaj o korelacji 
z celami gospodarczymi, w których z jednej strony, mówi się o świadomym 
rozwijaniu szerokiego katalogu usług senioralnych na terenie Gminy, 
a z drugiej, bardzo świadomego tworzenia warunków do osiedlania się 
nowych mieszkańców, zmęczonych gwarem dużych aglomeracji. Dla obu 
tych grup – w świadomie prowadzonej polityce przestrzennej – powinno 
się znaleźć stosowne miejsce.

CEL OPERACyjNy: 

I.1. Gmina zabezpiecza podstawowe usługi komunalne na wysokim poziomie i jednocześnie przyczynia 
się do poprawy stanu środowiska naturalnego

KIERUNKI DZIAŁAń:

• Zapewnienie właściwego i efektywnego ekonomicznie sposobu odbioru ścieków:
– opracowanie mapy potrzeb oraz minimalnych warunków przyłączeniowych dla kanalizacji sieciowej oraz 

oczyszczalni przydomowych,
– zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscach, w których jest to uzasadnione ekonomicznie,
– wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni w miejscach, w których budowa sieci jest nieuzasadniona 

ekonomiczne.
• Zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej:

– inwentaryzacja sieci wodociągowej wraz z analizą opcji technicznych rozbudowy sieci (wodociąg, studnie 
głębinowe z rozprowadzeniem) i określeniem minimalnych warunków ekonomicznych, w których samorząd będzie 
się angażował w realizację zadań,

– ochrona naturalnych źródeł wody pitnej.
• Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia liczby odpadów (zmniejszenia strumienia odpadów) oraz ich lepszej 

segregacji (popularyzacja działalności PsZoku).
• Poprawa czystości na terenie gminy – likwidacja dzikich wysypisk, monitoring lasów, edukacja w zakresie 

utrzymania czystości miejsc publicznych, promocja zachowań typu „zero waste”.
• Edukacja związana z ochroną środowiska, w tym ze zmniejszeniem zużycia wody, uwrażliwianiem na jakość 

środowiska, konieczność segregacji i zmniejszeniem strumienia wytwarzanych odpadów.
• Podnoszenie efektywności energetycznej w obiektach i instalacjach komunalnych – głęboka termomodernizacja 

obiektów komunalnych, montaż instalacji oZE, wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne lub 
wykorzystujące oZE.

• Aktywne wspieranie mieszkańców w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony powietrza i poprawy 
efektywności energetycznej poprzez programy wymiany palenisk domowych oraz montażu oZE, w tym fotowoltaiki, 
paneli słonecznych, wykorzystania energii z wiatru, pomp ciepła oraz wody.

• Podejmowanie działań prewencyjnych i kontrolnych – uruchomienie ekopatrolu sprawdzającego paleniska domowe, 
szczelność szamb, umowy na odbiór ścieków oraz edukacja ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców na terenie 
Gminy. 

• inicjowanie i podejmowanie ponadgminnych działań w ramach spółki komunalnej „dorzecze Białej” w zakresie:
– gospodarki odpadami, zwiększenia poziomu recyclingu oraz zagospodarowania bioodpadów,
– inwestycji wodno-ściekowych, w tym dążenie do optymalizacji kosztów usług świadczonych przez spółkę,
– realizacji projektów związanych z poprawą jakości powietrza oraz działań niwelujących ubóstwo energetyczne.

• Lobbing w sferach parlamentarno-samorządowych dotyczący wprowadzenia systemowych rozwiązań 
w zakresie wprowadzenia rekompensat za zaniechanie spalania drewna z lasów, których jest się właścicielem/
współwłaścicielem.

• doprowadzenie do pełnej funkcjonalności i dostępności w różnych miejscach Gminy sieci światłowodowej, która 
obecnie realizowana jest w częściach, które nie tworzą funkcjonującej całości.
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CEL OPERACyjNy: 

I.2. Bezpieczna i zrównoważona polityka transportowa na terenie Gminy

KIERUNKI DZIAŁAń:

• regulacja stanu prawnego dróg.
• wykonanie audytu bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej oraz na drogach powiatowych i gminnych, 

przebiegających przez teren Gminy wraz z podjęciem działań inwestycyjnych, adekwatnych do stwierdzonych 
zagrożeń – chodniki, bezpieczne przejścia, oświetlenie części odcinków.

• współpraca z Zarządem dróg wojewódzkich w celu budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej wzdłuż całej drogi 
wojewódzkiej przebiegającej przez teren Gminy oraz bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscach o znaczącym 
natężeniu ruchu pieszych.

• współpraca z Zarządem dróg Powiatowych w celu modernizacji dróg powiatowych – przebudowa drogi powiatowej 
siepietnica–Lubaszowa na terenie Gminy rzepiennik wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych.

• systematyczna poprawa jakości dróg (powiatowych, gminnych, dojazdowych do pól) na terenie Gminy.
• systematyczna budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej, drogach powiatowych i gminnych 

w oparciu o technologie energooszczędne oraz wykorzystujące oZE.
• Przygotowanie infrastruktury niezbędnej do rozwoju elektromobilności w transporcie zbiorowym i indywidualnym.
• współpraca z Zarządem dróg wojewódzkich, w celu budowy zatok autobusowych i bezpiecznych przystanków przy 

drodze wojewódzkiej.
• współpraca z Zarządem dróg Powiatowych, w celu budowy zatok autobusowych i bezpiecznych przystanków przy 

drogach powiatowych.
• rozwój komunikacji wewnątrzgminnej, w tym także, w oparciu o elektromobilną komunikację publiczną.
• Budowa infrastruktury rowerowej (ścieżki rowerowe, oznakowanie, Mor-y), pozwalającej na bezpieczne 

przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami gminy rzepiennik strzyżewski.
• Podejmowanie działań w ramach MoF Tarnowa w celu poprawy komunikacji wewnątrz gminy, szczególnie na 

relacjach: kołkówka – centrum gminy, olszyny – centrum gminy, Turza – centrum gminy; centrum gminy – 
ciężkowice oraz lepszego skomunikowania rzepiennika strzyżewskiego z centrum Tarnowa.

• opracowanie, w ramach MoF Tarnowa, koncepcji rozwoju szybkiej kolei aglomeracyjnej wraz ze skutecznym 
skomunikowaniem się gmin wchodzących w skład MoFu z przystankami węzłowymi w przebiegu linii kolejowej.

• Promocja wśród mieszkańców korzystania z szybkiej kolei aglomeracyjnej obsługującej MoF Tarnowa.

CEL OPERACyjNy: 

I.3. Planowanie przestrzenne wspiera procesy rozwojowe Gminy i w sposób odpowiedzialny wskazuje 
tereny do zabudowy

KIERUNKI DZIAŁAń:

• wskazanie w planach miejscowych dopuszczalnych/akceptowalnych skupisk zabudowy, jako miejsc krystalizacji 
osadnictwa (zagęszczenie zabudowy w jednostkach osadniczych) wraz ze stosownymi zmianami w planach 
miejscowych dopuszczającymi zabudowę mieszkaniową na określonym, optymalnym do zabudowy obszarze.

• Poprawa estetyki centrów miejscowości oraz uczęszczanych przez mieszkańców miejsc publicznych (tworzenie 
przestrzeni spotkań).

• Przeciwdziałanie niekontrolowanemu rozlewaniu się zabudowy.
• inwentaryzacja, badanie stanu prawnego oraz ew. regulacja stanu prawnego budynków już istniejących 

i przystosowanie ich do pełnienia nowych funkcji.
• Aktywna polityka mieszkaniowa gminy – wyznaczanie stref zabudowy mieszkowej, uzbrojenie i skomunikowanie 

przyszłych obszarów zamieszkania, promocja oferty i współpraca z potencjalnymi deweloperami.
• wskazanie terenów pod zabudowę osiedli senioralnych, promocja gminy, jako obszaru rozwijającego infrastrukturę 

i usługi senioralne.
• Świadome zwiększanie powierzchni terenów zalesionych.
• Aktywne gospodarowanie zasobem nieruchomości – scalenie, komasacja gruntów, wymiana gruntów.
• Przygotowanie Gminy do integracji planowania przestrzennego i strategicznego, w tym do opracowania „Planu 

ogólnego dla Gminy rzepiennik strzyżewski”.
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4.2. Cel strategiczny II

„Silna gospodarka Gminy Rzepiennik Strzyżewski bazująca na rzeczywistych 
potencjałach obszaru (rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, przyrodzie, walorach 
krajobrazowych, czystym środowisku)”

Zarówno peryferyjne położenie względem większych ośrodków miejskich, 
jak i znaczna odległość od ciągów autostradowych, wąskie i kręte drogi, 
i wreszcie uwarunkowania terenowe nie pozwalają wiązać Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski z większym przemysłem. Czy z tego pozornego 
deficytu Gmina może uczynić swój atut? Może, jeżeli będzie rozwijała 
sektory gospodarki, dla których powyższe uwarunkowania w żaden 
sposób nie stanowią bariery, a uzupełnione o walory środowiska i tradycje, 
np. rolnicze, rozwijać będzie te gałęzie gospodarki, które bazują na 
rzeczywistych walorach i potencjałach obszaru. 

Bezsprzecznie na pierwszy plan wysuwa się rozwój rolnictwa 
ekologicznego, jego przetwórstwa i nowocześnie zorganizowanej 
dystrybucji. Walory środowiskowe gminy Rzepiennik Strzyżewski, 
tradycje rolnicze oraz rosnące zapotrzebowanie konsumentów, 
szczególnie z większych miast, wskazują, iż ten kierunek rozwoju 
może stać się zasobem i wartością nie tylko dla osób bezpośrednio 
zaangażowanych w produkcję ekologicznej żywności, ale także 
wpływać na rozwój społeczności i całej Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 
Bezsprzecznie taki kierunek rozwoju wymaga ogromnego wysiłku od 
potencjalnych producentów żywności ekologicznej – obecny marazm, 
odpływ młodych ludzi z gminy, utrwalone przekonanie, że największym 
problemem jest dystrybucja wyprodukowanej żywności, wymaga wysiłku 
zarówno od samych rolników, ale także stworzenia wspólnie z nimi całego 
systemu wsparcia i promocji. Nieoceniona może tu być rola powstającego 
obecnie Ośrodka Edukacji Ekologicznej, którego ostateczna formuła 
działania winna być wypracowana w sposób partycypacyjny z udziałem 
obecnych i potencjalnych rolników, samorządu, młodzieży z Rzepiennika, 
jak i instytucji, które działają na terenie powiatu tarnowskiego, w tym 
w szczególności, Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej, którego 
misją jest tworzenie i wspieranie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu 
małych, tradycyjnych gospodarstw rolnych, starych gatunków zwierząt 
i odmian roślin, i dbałość o zachowanie tradycyjnej polskiej wsi dla 
przyszłych pokoleń. To Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rzepienniku 
Strzyżewskim może stać się, z jednej strony inspiratorem i promotorem 
zmian dokonywanych w lokalnym rolnictwie, może i powinno organizować 
system wsparcia szkoleniowego i doradczego dla rolników, powinno 
wreszcie – wspólnie z zainteresowanymi rolnikami – wypracować wspólny 
i spójny system promocji i dystrybucji lokalnego produktu ekologicznego. 
Co ciekawe – akces do tego typu działań koncepcyjnych zgłosiła, w trakcie 
prac warsztatowych, lokalna młodzież – warto tą inicjatywę wykorzystać, 
nie tylko dlatego, że może to pozwolić świeżym i kreatywnym „okiem” 

rozwój rolnictwa 
ekologicznego

Ośrodek Edukacji 
Ekologicznej

Rozwój przedsiębiorczości oparty 
na walorach i potencjałach obszaru 

(krajobraz, przyroda, czyste 
środowisko, rolnictwo).
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spojrzeć na funkcje tego Centrum, ale także być może stworzyć instytucję, 
która swoimi działaniami zatrzyma młodych ludzi na ziemi rodziców. 
Rozwój właśnie takiego typu rolnictwa bardzo mocno będzie korelował 
z założeniami rozwoju funkcji turystycznej i rekreacyjnej, w tym opartej 
o ideę „Źródlanego Szlaku”, która to idea bardzo mocno stawia właśnie 
na wykorzystanie lokalnych, ekologicznych produktów żywnościowych. 
Mówiąc o szukaniu nowych szans rozwojowych Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski i wykorzystaniu walorów położenia i charakterystycznego 
ukształtowania terenu, nie można nie wspomnieć o jeszcze jednym 
kierunku, który – szczególnie na terenie gmin powiatu tarnowskiego – 
w ostatnich latach rozwija się w sposób niezwykle dynamiczny i zdaje się, 
z roku na rok ten rozwój przyspieszać. Mowa oczywiście o dynamicznym 
rozwoju winiarstwa na tym terenie – tworzeniu nowych winnic, 
rozwijaniu produkcji winiarskiej, promocji tego kierunku i wreszcie coraz 
dynamiczniej rozwijającej się na terenie powiatu enoturystyce. W ślad 
za tym rozwojem idą projekty, które stają się – wspierane także przez 
samorząd Województwa Małopolskiego, jak chociażby Małopolskie 
Centrum Winiarstwa, „Małopolski Szlak Winny” czy niewielki projekt 
„Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy 
Działania Dunajec-Biała”, pokazując, że ten kierunek produkcji rolnej 
i związana z nią bardzo silnie turystyka winiarska i kulinarna wpisały się 
już na trwałe w rozwój tego obszaru i mogą stanowić istotny czynnik 
rozwoju także dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Z poprzednim celem operacyjnym bardzo mocno współgra kolejny 
z celów, który związany jest z wykorzystaniem walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych dla budowania atrakcyjnego produktu turystyczno-
rekreacyjnego. Atrakcyjność ta, dodatkowo wzmacniana jest 
poprzez rozwijanie zintegrowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej 
w sąsiednich gminach, w tym w szczególności w sąsiadujących z Gminą 
Rzepiennik – Ciężkowicach. Przeżywający od lat najazdy turystów 
rezerwat Skamieniałe Miasto, rozwijające się stale i poszerzające 
ofertę Muzeum Przyrodnicze (przekształcane w Małopolskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej), uruchomione w czerwcu 2021 roku centrum 
wodne w Parku Zdrojowym w Ciężkowicach, budowana na granicy 
z Gminą Rzepiennik Strzyżewski ścieżka w koronach drzew (planowane 
uruchomienie w II połowie roku 2022) sprawiają, iż ruch turystyczny 
w sąsiedniej gminie, na przestrzeni ostatnich lat przyrasta i będzie 
przyrastał w postępie geometrycznym. Gmina Rzepiennik Strzyżewski, 
a w szczególności jej mieszkańcy i przedsiębiorcy już dziś muszą być 
przygotowani do zaproponowania oferty, która z jednej strony będzie 
uzupełnieniem tego, co mogą zaproponować Ciężkowice w zakresie 
oferty noclegowej i gastronomicznej, a z drugiej – do budowania swojej, 
komplementarnej oferty w stosunku do oferty sąsiednich Ciężkowic. 
Sprzyja temu wspólny projekt kilku pogórzańskich gmin (Ciężkowic, 
Rzepiennika Strzyżewskiego, Gromnika, Pleśnej), a także Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, który od lat zakłada 
współpracę tych podmiotów i budowę jednego, zintegrowanego produktu 

winiarstwo

produkt 
turystyczno-rekreacyjny
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turystyczno-rekreacyjnego. Aby było to możliwe, konieczna jest nie tylko 
budowa wspólnej infrastruktury szlaków pieszych, rowerowych, być może 
także narciarstwa biegowego, ale także stała współpraca tych podmiotów 
w rozwijaniu produktów turystycznych, ich wspólnej promocji, ale także 
przygotowaniu odpowiednich kadr dla wiodącego profilu „Źródlanego 
Szlaku”: rehabilitantów, fizjoterapeutów, trenerów personalnych czy 
organizatorów turystyki. To także element dający możliwość z jednej 
strony, współpracy z powiatem tarnowskim w zakresie szkolnictwa 
ponadpodstawowego, a z drugiej, sposób na stworzenie takiej oferty dla 
młodych mieszkańców, która da gwarancję atrakcyjnego i dostosowanego 
do lokalnych potrzeb wykształcenia i skłoni ich do silniejszego związania 
swojej przyszłości z miejscem urodzenia. 

Odrębną kwestią poruszoną w ramach kierunków interwencji zawartych 
w tym celu, jest poprawa współpracy z samorządem i mieszkańcami gminy 
instytucji funkcjonujących na terenie gminy, w tym np. Obserwatorium 
Astronomicznego Królowej Jadwigi w Rzepienniku Biskupim oraz 
wypracowanie formuły angażowania się w rozwój produktu turystycznego 
instytucji dopiero się tworzących (Ośrodek Edukacji Ekologicznej). 
Współdziałanie tych instytucji ma ogromny potencjał rozwijania 
ciekawego produktu skierowanego np. do dzieci i młodzieży (zielone 
szkoły, kolonie, obozy), które nie tylko będą korzystały z infrastruktury 
turystyczno-rekreacyjnej, ale także będą ważnym odbiorcą lokalnych 
produktów rolnych.

obserwatorium Astronomiczne królowej jadwigi w rzepienniku Biskupim
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CEL OPERACyjNy: 

II.1. Gmina Rzepiennik Strzyżewski jako ważne centrum wytwarzania i dystrybucji żywności oraz 
artykułów ekologicznych obsługujące dwa ośrodki subregionalne

KIERUNKI DZIAŁAń:

• wyznaczenie strefy aktywności gospodarczej związanej z rolniczym profilem gminy – przetwórstwa, dystrybucji 
produktów rolnych itp.

• wsparcie wysokiej jakości produkcji rolniczej wytwarzanej lokalnie i tradycyjnymi metodami, odpowiednio 
certyfikowanej miejscem pochodzenia i sposobem produkcji.

• wsparcie zakładania sadów i winnic, zwiększania ich powierzchni z możliwością otwarcia dla małego ruchu 
turystycznego.

• rozwijanie pszczelarstwa na obszarach wolnych od chemicznych środków ochrony roślin.
• wsparcie organizacyjne dla tworzenia grup producenckich i kooperatyw sprzedażowych.
• wewnętrzna promocja upraw ekologicznych.
• wypracowanie formuły działania ośrodka Edukacji Ekologicznej:

– nastawienie na produkt lokalny, współpracę z rolnikami i okolicznymi gminami, promocję lokalnego produktu, 
grupy samopomocowe dla rolników, kooperatywy, grupy wymiany doświadczeń;

– działalność ośrodka Edukacji Ekologicznej wspierająca rozwój produktów turystycznych „Źródlanego szlaku”, 
szczególnie w zakresie zdrowego odżywiania, ziołolecznictwa, hortiterapii itp.;

– współpraca z Małopolskim centrum Edukacji Ekologicznej w ciężkowicach.
• Tworzenie klimatu współpracy i budowania wspólnej oferty edukacyjno-rekreacyjno-pobytowej dla dzieci 

odwiedzających Gminę rzepiennik strzyżewski, w oparciu o lokalne zasoby i działalność ośrodka Edukacji 
Ekologicznej.

• Promocja winiarstwa jako nowego kierunku rozwoju działalności rolniczej na obszarze Gminy.
• Promocja produktów lokalnych – olej, truskawki, chleb, miód, wołowina, wyroby swojskie, zakwas, wino i inne.
• organizacja lokalnych targów żywności.
• stwarzanie warunków dla rozwoju produktu lokalnego – doradztwo zawodowe dla rolników, kursy, szkolenia.
• Podnoszenie świadomości w zakresie ograniczenia stosowania i szkodliwości środków ochrony roślin oraz 

przenawożenia pól..

Tabela 4. Cele operacyjne i kierunki działań w ramach drugiego celu strategicznego „rozwój gospodarczy 
rzepiennika strzyżewskiego wykorzystujący rzeczywiste potencjały obszaru”

CEL OPERACyjNy: 

II.2. Przedsiębiorcy i mieszkańcy Gminy skutecznie wykorzystują swoje walory oraz rozwój 
sąsiednich gmin dla budowania atrakcyjnego produktu turystyczno-rekreacyjnego opartego o zasoby 
przyrodniczo-krajobrazowe

KIERUNKI DZIAŁAń:

• Zbudowanie spójnej koncepcji rozwoju produktu turystycznego, w oparciu o posiadane potencjały, w tym walory 
przyrodniczo-krajobrazowe, a także w oparciu o współpracę z sąsiednimi gminami, szczególnie w oparciu 
o koncepcję „Źródlanego szlaku”.

• wypracowanie trwałej formuły współpracy z gminami partnerskimi w ramach „Źródlanego szlaku”.
• wytyczenie szlaków rowerowych i budowa Morów łączących się z siecią szlaków rowerowych przebiegających 

przez sąsiednie gminy – pętla „Źródlanego szlaku”.
• ujednolicenie oznaczenia turystycznego, spójny system informacji turystycznej, montaż „witaczy” przy drogach 

wjazdowych.
• wspólna – w ramach partnerstwa „Źródlanego szlaku” – promocja zasobów turystycznych i przyrodniczo-

krajobrazowych.
• Poprawa oznakowania już istniejących szlaków rowerowych.
• Poprawa oznakowania szlaków turystyki pieszej oraz wyznaczenie tras biegowych, nordic-walking i konnych.
• uruchomienie wypożyczalni rowerów, budowa stanic rowerowych.
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KIERUNKI DZIAŁAń (cd.):

• Poprawa oznakowania szlaków turystyki pieszej oraz wyznaczenie tras biegowych, nordic-walking i konnych.
• uruchomienie wypożyczalni rowerów, budowa stanic rowerowych.
• Budowa wież widokowych w atrakcyjnych widokowo miejscach. 
• wspieranie powstawania i certyfikacji gospodarstw agroturystycznych.
• wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki np. w formułach Miodowa kraina, wieś dla dzieci, wieś dla 

seniorów, Małopolska w siodle.
• wsparcie właścicieli gospodarstw agroturystycznych w profilowaniu ich na usługi rehabilitacyjno-rekreacyjne – 

profil spójny z ofertą Parku Zdrojowego w ciężkowicach i koncepcją „Źródlanego szlaku”.
• wykorzystanie tras rowerowych zimą do rozwoju produktu turystycznego związanego z narciarstwem biegowym.
• rewitalizacja szkoły z 1888 roku w rzepienniku suchym wraz ze stworzeniem oferty edukacyjno-muzealnej – 

muzeum szkolnictwa, warsztat garncarski, szkoła ginących zawodów.
• działalność ośrodka Edukacji Ekologicznej wspierająca rozwój produktu turystycznego „Źródlanego szlaku”, 

szczególnie w zakresie zdrowego odżywiania, ziołolecznictwa, hortiterapii itp.
• rozwijanie usług przewodnickich, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji tj. pieszej, rowerowej, konnej itp., 

po terenie Gminy i całym Pogórzu ciężkowickim.
• wykorzystanie rekreacji wodnej, jako elementu promującego ofertę turystyczną Gminy – modernizacja basenu 

w Turzy wraz z częścią do hydroterapii, budowa zbiornika wodnego o charakterze rekreacyjnym.
• rozwój i promocja enoturystyki.
• Promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych i oferty turystyczno-rekreacyjnej w największych małopolskich 

miastach.
• Zapewnienie ekologicznego połączenia transportowego np. opartego o elektromobilność pomiędzy Gminą 

rzepiennik strzyżewski, a atrakcjami ciężkowic.
• rozwój doradztwa zawodowego wspierającego zmieniający się profil Gminy.
• Podjęcie współpracy z powiatem w celu wspierania ścieżki edukacyjnej oraz aktywności zawodowej, zgodnej 

z promowanym profilem rozwojowym gminy – wybór perspektywicznych zawodów i specjalizacji: informatyk, trener 
personalny, rehabilitant, fizjoterapeuta, itp.

• wypracowanie oferty zajęć ekologicznych dla dzieci i młodzieży, która będzie stanowiła uzupełnienie edukacji 
ekologicznej prowadzonej przez Małopolskie centrum Edukacji Ekologicznej w ciężkowicach.

• nawiązanie współpracy pomiędzy ośrodkami edukacji ekologicznej z terenu całego kraju – współpraca 
programowa, wymiana osób i idei.

• Budowa ekologicznej ścieżki dydaktycznej wykorzystującej ukształtowanie terenu.
• wspieranie rozwoju nowych produktów turystycznych bazujących na potencjałach Gminy. 
• stwarzanie warunków oraz wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej.
• wypracowanie – wspólnie z gestorami bazy turystycznej, noclegowej i gastronomicznej – zasad standaryzacji 

i spójnej promocji obszaru.
• Pełniejsze wykorzystanie potencjału obserwatorium Astronomicznego królowej jadwigi w rzepienniku Biskupim – 

wspólna organizacja warsztatów edukacyjnych, warsztatów i zajęć tematycznych np. warsztatów rakietowych.
• nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy centrum Edukacji Ekologicznej w rzepienniku strzyżewskim, 

a obserwatorium Astronomicznego królowej jadwigi w rzepienniku Biskupim, w celu wypracowania wzajemnie 
uzupełniającej się oferty edukacyjnej oraz pobytowej – tematyczne „zielone szkoły”, kolonie i obozy dla dzieci.
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4.3. Cel strategiczny III

„Wysokiej jakości usługi publiczne dostosowane do wyzwań demograficznych  
i wdrażanych kierunków działań”

Gmina Rzepiennik Strzyżewski chcąc powstrzymać zjawisko depopulacji, 
szczególnie ludzi młodych ze swojego terenu oraz przyciągnąć nowych 
mieszkańców, musi umieć odróżnić się od innych gmin powiatu 
tarnowskiego i zaoferować zarówno obecnym, jak i potencjalnym 
mieszkańcom, taki poziom usług publicznych, który w sposób istotny 
odróżni je od okolicznych gmin. Bezsprzecznie, dziś o wyborze miejsca do 
życia decyduje jakość środowiska, w tym w szczególności powietrza, czy 
dobrej jakości wody, a także dostępność atrakcyjnych miejsc pracy – o obu 
kwestiach była mowa wcześniej – ale także wysoka jakość i dostępność 
usług, zarówno tych publicznych za które odpowiada samorząd, jak 
i niepublicznych, których realizatorem są podmioty prywatne. Nie 
ugruntujemy pozycji Gminy Rzepiennik Strzyżewski, jako dobrego miejsca 
do życia, do wychowania dzieci i przygotowania ich do konkurowania 
z rówieśnikami z większych miast, czy przyjaznej ostoi dla ludzi 
starszych, nie zapewniając naprawdę wysokiej jakości i dostępności usług 
publicznych – edukacyjnych, opiekuńczych, kulturalnych, zdrowotnych, 
rekreacyjnych, a także nie zapewniając im poczucia życia w bezpiecznym 
i przyjaznym miejscu.

Pierwszą z usług publicznych, za którą odpowiada samorząd, są usługi 
wychowawcze i edukacyjne. Dobrze zorganizowane, bezpieczne (dla 
dzieci i dla spokoju rodziców), twórczo prowadzone żłobki i przedszkola 
nie tylko dają rodzicom możliwość szybszego powrotu na rynek pracy, ale 
przede wszystkim stwarzają najmłodszym szansę na ich lepszą socjalizację 
i rozwój umiejętności społecznych. To, czy żłobek lub przedszkole będzie 
miejscem stymulującym rozwój, zależy od jakości sprawowanej opieki, 
a na to wpływ mają decyzje podejmowane przez samorząd, zarówno co 
do oferty lokalowej, wyposażenia placówek, doboru i systematycznego 
podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnioną w placówkach kadrę, 
a także promocji takiej formy usług wychowawczych. Kolejny element, 
który w sposób bezpośredni wpływa na szanse rozwojowe, ale 
nierzadko też może być tym elementem, który przyciągnie lub zniechęci 
nowego, potencjalnego mieszkańca, jest jakość i innowacyjność usług 
edukacyjnych. Szkoła nie może zastępować rodziców w procesie 
wychowawczym, ale współczesna szkoła musi zapewnić młodemu 
mieszkańcowi Gminy najlepsze z możliwych warunki startu na kolejne 
szczeble edukacji i w konsekwencji w dorosłe życie. Szkoły prowadzone 
przez samorząd Rzepiennika Strzyżewskiego w jeszcze większym 
stopniu winne być przygotowane do wprowadzania nowoczesnych 
metod nauczania, wdrażania nowych programów i implementowania 
rozwiązań systemowych, które mogą i powinny unowocześnić szkoły. 
Działania te nie pozostają jedynie w gestii władz samorządowych, ale są 

usługi wychowawcze 
i edukacyjne

jakość i innowacyjność
usług edukacyjnych

Wysoka dostępność usług
publicznych – edukacyjnych, 
opiekuńczych, kulturalnych, 
zdrowotnych i rekreacyjnych.
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Prace przy tworzeniu przestrzeni dla młodych, w której mogliby realizować własne pasje i spędzać czas – coolsfera

wspólną odpowiedzialnością dyrektorów placówek, kadry pedagogicznej, 
rodziców i kuratorium. Za wprowadzanymi zmianami musi iść, z jednej 
strony chęć dokonywania zmian, przekonanie, że wprowadzanie 
innowacji jest zasadne, a z drugiej przygotowanie kompetencyjne 
kadr pedagogicznych do wprowadzania innowacji. Ważnym jest też 
zauważenie potrzeb młodych ludzi – poprawy nauczania języków obcych, 
mocniejszego zaangażowania się szkół w organizację programów wymiany 
międzynarodowej (np. Erasmus+) i mocniejszego otwierania się gminy na 
nowoczesny świat.

Odrębnym elementem, ale ściśle związanym z jakością życia w jego 
długiej perspektywie trwania, jest promocja uczenia się przez całe 
życie i stwarzanie przez samorząd warunków, które pozwolą stwarzać 
i wspierać tego typu inicjatywy, ale także uświadamiać mieszkańcom 
wartość bycia aktywnym w warstwie edukacyjnej, także w dorosłym 
i dojrzałym wieku. Jeżeli w innych swoich działaniach samorząd 
Rzepiennika mocno stawia na rozwój polityki i oferty senioralnej, wydaje 
się, że nadszedł także czas na stworzenie oferty angażującej w sposób 
twórczy osoby starsze. Jednym z takich działań może być powołanie 
Uniwersytetu III wieku na bazie istniejących już klubów seniora – ważne, 
by tego typu inicjatywa obywała się w dialogu z osobami, które mają 
z takiej formy wsparcia korzystać i żeby była rzeczywistą odpowiedzią na 
ich potrzeby, a nie nawet najlepszą konstrukcją, która jednak nie będzie 
dostosowana do oczekiwań osób, które z tej oferty miałyby korzystać. 

promocja uczenia się  
przez całe życie
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Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń oraz odwołanie 
się do zakorzenionych w lokalnym środowisku wartości – społecznych, 
religijnych i kulturowych jest podstawą budowania lokalnej tożsamości. 
Stąd tak ważne jest wsparcie samorządu dla organizowania ważnych 
dla lokalnej społeczności wydarzeń, a także codziennego wsparcia dla 
funkcjonowania zespołów folklorystycznych i regionalnych, amatorskich 
zespołów teatralnych, grup muzycznych, organizacji zrzeszających 
członków społeczności lokalnych, w tym m.in. Kół Gospodyń Wiejskich 
i Ochotniczych Straży Pożarnych, które pozwalają kultywować tradycje 
lokalne i stanowią podstawę budowania aktywnych społeczności. Ich 
działalność umożliwia także przekaz międzypokoleniowy, pełniący funkcję 
integracyjną i afirmującą lokalne wspólnoty. 

Jednocześnie nie może być mowy o budowaniu nowoczesnego 
i otwartego społeczeństwa bez świadomego kształtowania przekazu 
kulturowego, otwartego zarówno na wyzwania współczesności, jak 
i dostosowanego do potrzeb młodego pokolenia. Ważne także, aby oferta 
kulturalna proponowana przez samorząd „widziała” potrzeby różnych 
grup odbiorców, także młodego pokolenia tak, aby – przynajmniej w tej 
podstawowej warstwie – potrzeby te mogły być realizowane lokalnie, nie 
„wypychając” każdorazowo części mieszkańców do większych ośrodków 
po to, by korzystać z oferty spełniającej ich aspiracje i potrzeby. Stąd 
tak ważne jest „rozmawianie” z potencjalnymi odbiorcami oferty np. 
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji, i odpowiadanie 
na ich potrzeby w zakresie rozwoju oferty kulturalnej i spędzania czasu 
wolnego, a także nierzadko oddawania młodym ludziom inicjatyw 
w generowaniu zajęć i wydarzeń, które ich rzeczywiście interesują 
i których potrzebują. 

Warto także szukać innych rozwiązań instytucjonalnych, które poszerzą 
ofertę kulturalną dostępną dla mieszkańców Gminy, dlatego za niezwykle 
ciekawą inicjatywę należy uznać – zawartą w kierunkach interwencji 
– propozycję połączenia sił kilku instytucji kultury z okolicznych gmin 
i sieciowania zarówno oferty, jak i swoich zasobów – po to, by móc 
wspólnie proponować ciekawszą, czasem ambitniejszą ofertę kulturalną, 
która w pojedynczej gminie być może nie znalazłaby wystarczającego 
grona odbiorców, a koszty dostarczenia takiej oferty znacząco 
przekraczałyby możliwości jednego samorządu. Za niezwykle ciekawą 
należy uznać też inicjatywę „wychodzenia” z działalnością części placówek 
bliżej ludzi, np. inicjatywa mobilnej biblioteki, a także inicjatywy, które 
prowadzić będą do tego, by gminne instytucje kultury stawały się 
wielofunkcyjnymi miejscami spotkań i wzajemnych interakcji mieszkańców 
poszczególnych miejscowości Gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

Tego typu działania mają szansę na budowanie nie tylko zróżnicowanej 
i odpowiadającej na potrzeby różnych grup odbiorców oferty społeczno-
kulturalnej, ale przyczyniać się będą także do budowania nowoczesnej, 
otwartej wspólnoty mieszkańców gminy.

kultura
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Bezpieczeństwo zdrowotne jest jedną z kluczowych sfer życia 
człowieka. Implikacje przeobrażeń dokonujących się w różnych 
sferach życia społeczno-gospodarczego powodują, że konieczne 
staje się przeprowadzenie zmian w zarządzaniu bezpieczeństwem 
zdrowotnym, także na tym najniższym poziomie, tj. w samorządzie 
gminnym. Kompetencje Gminy w tym zakresie nie są zbyt duże – 
sprowadzają się w gruncie rzeczy do trzech elementów: tworzenia 
warunków funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, zlecania 
realizacji programów zdrowotnych, w tym również profilaktycznych 
oraz analizowania i oceniania potrzeb zdrowotnych mieszkańców. W tej 
sytuacji ważne są partnerskie relacje z zakładami opieki zdrowotnej 
funkcjonującymi na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski i wzajemne 
współdziałanie obu stron w celu zapewnienia najwyższej jakości 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz profilaktyki ochrony zdrowia. 
Szczególnie profilaktyka ochrony zdrowia może być też elementem 
współdziałania z innymi samorządami i to zarówno szczebla powiatowego, 
jak i sąsiednimi gminami, np. Ciężkowicami, Gromnikiem i Tuchowem 
oraz  wspólnej realizacji programów i projektów prozdrowotnych. 
Tym bardziej, iż wyzwania współczesności, a także jeden z wiodących 
kierunków rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski – czyli szeroko pojęte 
usługi senioralne – będą nie tylko wymagały dobrego zabezpieczenia 
medycznego, opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej, ale także rozwoju 
systemów związanych z telemedycyną. A to, poza samą infrastrukturą 
informatyczno-sprzętową, będzie wymagało także współpracy 
z mieszkańcami i przekonania ich do nowych możliwości, jakie daje 
współczesna medycyna oparta o wysokie technologie. Tym bardziej, iż 
przy tak dynamicznym rozwoju technologii medycznych, w tym tych, 
które mogą być realizowane na odległość, perspektywa najbliższej dekady 
może przynieść absolutnie nieoczekiwane zmiany. Jest to, poza wszystkim 
kolejny argument rozwijania tzw. „srebrnej gospodarki” na terenie 
Rzepiennika Strzyżewskiego, jako że w najbliższych latach, systematycznie 
niwelowana będzie bariera bezpośredniego dostępu do lekarza-
specjalisty, a coraz więcej porad oraz codziennej opieki i profilaktyki 
medycznej będzie mogło być realizowane zdalnie z wykorzystaniem 
telemedycyny. Niezwykle istotna powinna być także zmiana paradygmatu 
w podejściu do pomocy społecznej, która w sposób mocniejszy winna 
wspierać potrzebujących mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, a nie tylko redystrybuować 
posiadane środki i utrwalać stan niesamodzielności i uzależnienia od 
pomocy zewnętrznej.

Kolejny cel operacyjny związany jest z szeroko rozumianym 
bezpieczeństwem – zarówno w rozumieniu bezpieczeństwa publicznego, 
jak i skutecznego przeciwdziałania sytuacjom zagrażającym życiu 
i zdrowiu mieszkańców Gminy. Bezpieczeństwo, jako naczelna potrzeba 
człowieka oraz grupy społecznej, jest podstawową potrzebą lokalnych 
społeczności, a jego brak powoduje niepokój i poczucie zagrożenia. 

bezpieczeństwo zdrowotne

profilaktyka

bezpieczeństwo publiczne
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Basen w Turzy

Bezpieczeństwo nie jest niczym innym, jak stanem niezagrożenia, spokoju, 
pewności. To, co stan ten może naruszać, to szereg zagrożeń płynących 
ze współczesnego świata, począwszy od wybryków chuligańskich, przez 
wypadki komunikacyjne, aż po zagrożenia wynikające z pożarów czy 
zjawisk będących wynikiem zmian klimatycznych (nawalne opady deszczu 
i gradu, podtopienia, zalania, wichury). Gros zadań w tym zakresie, leży 
po stronie służb powiatowych – ze strony Gminy ważne jest dobre 
współdziałanie z jednostkami powiatowymi – policji, straży pożarnej, ale 
też nadzoru budowlanego i innych służb odpowiedzialnych za porządek 
i bezpieczeństwo.

Ważnym elementem wymagających dobrej komunikacji jest koordynacja 
działania służb. Także istotnym zagadnieniem dla samorządu Rzepiennika 
Strzyżewskiego jest współdziałanie i wspieranie ochotniczych straży 
pożarnych, z jednej strony dlatego, że to ważny element bezpieczeństwa 
na terenie Gminy, z drugiej nie do przecenienia jest społeczne 
oddziaływanie OSP. W tym kontekście ważne jest, aby pamiętać, że 
poszczególne jednostki OSP powinny się wzajemnie uzupełniać, a nie 
konkurować ze sobą, także w zakresie wyposażenia. 

Z uwagi na specyficzne, wyżynne położenie Gminy ważny jest też katalog 
działań związanych z zapobieganiem skutkom zmian klimatycznych 
i przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych, w tym m.in. 
podejmowanie różnorodnych działań związanych mikroretencją na 
terenie gminy.

Ostatni w tej części dokumentu cel operacyjny, wiąże się 
z przeciwdziałaniem kumulacji negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, środowiskowo-przestrzennych poprzez świadome 
podejmowanie zintegrowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Wiąże się on po pierwsze z aktualizacją mapy obszarów o szczególnym 
nagromadzeniu negatywnych zjawisk, a następnie opracowanie 
i wdrożenie zintegrowanych działań, które w sposób systemowy 
doprowadzą do społecznej i fizycznej rewitalizacji obszarów uznanych 
za objęte największymi skutkami negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych i środowiskowo-przestrzennych.

rewitalizacja

Projekt



80 4 kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych

CEL OPERACyjNy: 

III.1. Dostępna oferta wychowawcza, nowoczesna edukacja i atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna 
zachęcają do mieszkania w Gminie Rzepiennik Strzyżewski

KIERUNKI DZIAŁAń:

• Tworzenie warunków umożliwiających dostęp do usług opiekuńczych dla najmłodszych dzieci, zgodnie z aktualnym 
zapotrzebowaniem mieszkańców.

• Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci z rzepiennika strzyżewskiego poprzez promocję i dostępność wychowania 
przedszkolnego.

• Podejmowanie działań mających na celu podniesienie poziomu nauczania w szkołach podstawowych i wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci z rzepiennika strzyżewskiego z rówieśnikami z większych ośrodków m.in poprzez:
– prowadzenie systematycznej oceny jakości świadczonych usług edukacyjnych oraz badanie potrzeb 

edukacyjnych;
– systematyczne doposażanie placówek oświatowych w nowoczesne narzędzia wspomagające proces 

dydaktyczny;
– stwarzanie możliwości i systemu zachęt do systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

i wychowawczych kadry nauczycielskiej;
– dostosowanie procesów kształcenia do możliwości efektywnego uczenia się z wykorzystaniem aktywizujących 

uczniów metod dydaktycznych oraz cyfrowego środowiska uczenia (się);
– intensyfikacja wymiany młodzieży – nauka języka angielskiego – promocja ErAsMusa.

• systematyczne poszerzanie oferty atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
• rozwijanie usług doradztwa zawodowego kierowanych do uczniów oraz rodziców, w tym przygotowanie kadry 

nauczycielskiej szkół do świadczenia usług doradztwa zawodowego.
• Poprawa dostępu do wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.
• Promocja nauki języków obcych i współpracy międzyszkolnej, obozów (kolonii/ półkolonii) językowych.
• utworzenie ogniska muzycznego przy jednej ze szkół podstawowych w Gminie rzepiennik strzyżewski.
• wspieranie oddolnych inicjatyw edukacyjnych, np. dziecięcego uniwersytetu technicznego, warsztatów „Młody 

technik”, „Zrób to sam” czy „Złota rączka” szkolenia i kursy grafiki komputerowej, animacji komputerowej, fotografii, 
w tym z użyciem dronów.

• rozwijanie przedsiębiorczości w szkołach – promocja wśród młodzieży ludzi przedsiębiorczych. 
• wprowadzenie w szkołach prowadzonych przez Gminę fakultatywnych zajęć z zakresu podstaw ekonomii 

w praktyce.
• Promocja uczenia się przez całe życie – uruchomienie uniwersytetu iii wieku (w ramach działalności Gminnego 

centrum kultury czytelnictwa i Promocji w rzepienniku strzyżewskim).
• rozwijanie oferty rekreacyjnej w oparciu o infrastrukturę sportową, m.in. budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 

w rzepienniku Biskupim, modernizacja stadionu piłkarskiego, budowa ścieżki rowerowej typu pumptrack 
w olszynach, budowa skateparku.

• organizacja i promocja wydarzeń sportowych – mecze, biegi, przejazdy rowerowe i konne, zawody itp.
• rozwijanie istniejących i tworzenie nowych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań, sekcji 

sportowych.

Tabela 5. Cele operacyjne i kierunki działań w ramach trzeciego celu strategicznego „wysokiej jakości usługi 
publiczne dostosowane do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju”

CEL OPERACyjNy: 

III.3. Dostępność dobrej jakości oferty z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowotnej oraz proaktywna 
pomoc społeczna zapewnia poczucie bezpieczeństwa

KIERUNKI DZIAŁAń:

• Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej, w tym specjalistycznej.
• Poprawa dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych.
• udostępnienie zasobu mieszkaniowego dla personelu medycznego.
• rozwijanie programów profilaktyki zdrowotnej.
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KIERUNKI DZIAŁAń (cd.):

• wskazanie zasobu lokalowego pod usługi zdrowotne.
• Zapewnienie dziennej oraz całodobowej opieki dla osób starszych i niesamodzielnych, w tym opieka wytchnieniowa.
• rozwój usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wraz z dostosowaniem ich zakresu i wymiaru 

godzinowego do potrzeb osób korzystających.
• cyfryzacja usług opiekuńczych – rozwój systemów teleopieki, wczesnego ostrzegania o zagrożeniach wraz 

z systemem powiadamiania.
• Promowanie akcji pomocy seniorom.
• organizacja akcji charytatywnych.
• indywidualizacja pomocy społecznej – zapewnienie wsparcia osobom rzeczywiście potrzebującym pomocy oraz 

wspieranie aktywności mieszkańców w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych.
• Zagwarantowanie minimalnego zasobu mieszkaniowego dla osób w trudnym położeniu – mieszkania socjalne, 

mieszkania chronione, mieszkania wspomagane.
• skuteczne przeciwdziałanie powstawaniu przemocy w rodzinie oraz udzielanie realnego wsparcia osobom/

rodzinom, które znalazły się w sytuacjach przemocowych (profilaktyka, zauważenie i reagowanie, także 
instytucjonalne, na zjawiska przemocy w rodzinie).

CEL OPERACyjNy: 

III.4. Gmina Rzepiennik Strzyżewski skutecznie odpowiada na zagrożenia o charakterze miejscowym 
zapewniając bezpieczeństwo swoim mieszkańcom i gościom 

KIERUNKI DZIAŁAń:

• wprowadzenie tablic informacyjnych i kierunkowych z nazwami przysiółków i numeracją budynków oraz 
wprowadzenie nazw ulic.

• Monitoring centrów wsi.
• Poprawa koordynacji pracy osP poprzez wprowadzenie rozwiązań systemowych oraz doposażenie w niezbędny 

sprzęt, rozwiązania informatyczne służące komunikacji i koordynacji, szkolenia służb.
• Tworzenie wspólnych magazynów sprzętu oraz poprawa wewnętrznej koordynacji jednostek osP na terenie Gminy.
• Monitoring i utrzymanie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, melioracyjnej i odwodnieniowej na terenie 

Gminy.
• systematyczna edukacja związana z poprawą bezpieczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
• Zapobieganie skutkom zmian klimatycznych i przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych, w tym w szczególności:

– opracowanie „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii gminy rzepiennik strzyżewski (sEAP)”;
– renaturalizacja rzek i potoków na terenie gminy we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za budowę 

stosownej infrastruktury, w tym m.in. PG wody Polskie;
– realizacja projektów mikroretencji do 0,5 ha;
– współpraca z Lasami Państwowymi (nadleśnictwo Gromnik) w zakresie mikroretencji w lasach położnych 

w Gminie rzepiennik;
– szeroka promocja i wsparcie mieszkańców w realizacji projektu „Moja woda”.

CEL OPERACyjNy: 

III.5. Rewitalizacja obszarów Gminy zagrożonych kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, środowiskowo-przestrzennych

KIERUNKI DZIAŁAń:

• Aktualizacja diagnozy zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy rzepiennik strzyżewski wraz ze 
wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

• Podejmowanie szczególnych interwencji na obszarze wskazanym jako zdegradowany i systematyczny monitoring 
ich skuteczności.

• społeczna i fizyczna rewitalizacja obszaru uznanego za objęty największymi skutkami negatywnych zjawisk 
społecznych, gospodarczych, środowiskowo-przestrzennych.
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4.4. Cel strategiczny IV

„Samorząd i mieszkańcy Gminy wspólnie tworzą społeczeństwo obywatelskie” 

Od władzy samorządowej oczekuje się podejmowania stałych 
i systematycznych działań na rzecz poprawy jakości życia osób 
zamieszkujących daną wspólnotę. Pożądane jest jednak, aby we 
wspólnocie lokalnej jej władze znajdowały partnera, który aktywnie 
i odpowiedzialnie współuczestniczyłby w podejmowaniu decyzji 
dotyczących spraw tej wspólnoty. Przyjmowanie bowiem przez 
wspólnotę lokalną jedynie postawy oceniającej, krytykującej, 
kwestionującej wszelkie poczynania i zamierzenia władz, nie sprzyja 
nie tylko wzajemnemu zrozumieniu, ale też nie stanowi płaszczyzny 
współpracy. Wydaje się, że dziś nie budzi już wątpliwości stwierdzenie, 
że tylko wówczas, gdy wspólnota lokalna chce aktywnie partycypować 
w zarządzaniu swoimi sprawami, gdy impuls do działania powstaje z jej 
inicjatywy, możliwy jest rozwój tej gminy. Stąd tak ważne dla budowania 
odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego oraz budowania 
poczucia współuczestnictwa w procesach rozwojowych gminy Rzepiennik 
Strzyżewski jest maksymalnie szerokie włączenie mieszkańców gminy 
w procesy decyzyjne. Nie oznacza to permanentnego stanu konsultacji 
i uzgadniania wszystkich decyzji ze wszystkimi, ale oznacza wzmocnienie 
roli i funkcji debaty publicznej nad ważnymi dla rozwoju gminy aspektami.

Aby było to możliwe konieczne jest wzmocnienie „trzeciego sektora” – 
organizacji pozarządowych – formalnych i nieformalnych – działających na 
terenie Gminy, doprowadzenie do ich lepszej współpracy pomiędzy sobą, 
promowanie tych organizacji wśród mieszkańców i stwarzanie zachęt 
i mechanizmów do większego angażowania się mieszkańców w sprawy 
ich wspólnot lokalnych – do brania współodpowiedzialności za miejsce, 
w którym się żyje. To także aspekt świadomego kreowania przez samorząd 
gminy lokalnych liderów – szczególnie poprzez angażowanie w sprawy 
lokalnego rozwoju najmłodszego pokolenia mieszkańców i dzięki temu 
wsłuchiwanie się w potrzeby tegoż pokolenia, a z drugiej przygotowanie 
młodych ludzi do świadomego kształtowania Gminy i brania za nią 
odpowiedzialności w perspektywie najbliższej dekady. Samorząd winien 
też stwarzać warunki do społecznej aktywności, a nie zastępować 
mieszkańców w tych aktywnościach – stąd idea tworzenia warunków do 
samoorganizacji mieszkańców: grup nieformalnych, samopomocowych, 
wspólnych akcji społecznych dotyczących np. miejsca zamieszkania 
czy organizacji np. kluby rodziców, i w ten sposób zachęcanie do brania 
odpowiedzialności za swoje małe wspólnoty lokalne. Pomóc w takich 
działaniach mogą też osoby, które uznane są przez lokalną społeczność 
za autorytety – pozyskanie tych osób do wspólnej pracy na rzecz rozwoju 
Gminy w istotny sposób może przyczynić się do wzmocnienia idei 
budowy „małych ojczyzn”, o które się dba i na rozwoju których zależy jej 
mieszkańcom. 

aktywność mieszkańców

Angażowanie młodych ludzi w proces 
współzarządzania gminą to doskonała 

inwestycja w przyszłość gminy.

Wspólnota lokalna  
aktywnie i odpowiedzialnie  
współdecyduje o sprawach  

ważnych dla rozwoju gminy.
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Ważnym kierunkiem działań na drodze do realizacji celu związanego 
z włączeniem się społeczności Rzepiennika Strzyżewskiego w procesy 
rozwoju i przekształceń swojej małej ojczyzny, jest też budowanie kultury 
dialogu pomiędzy Urzędem Gminy, a mieszkańcami – uwrażliwienie na 
wzajemne prawa i obowiązki, zwrócenie uwagi na realne możliwości 
samorządu, ale także na współodpowiedzialność mieszkańców za 
dokonywane zmiany. Niezwykle istotnie w tych działaniach, będzie też 
upodmiotowienie młodych mieszkańców i włączenie ich w procesy 
decyzyjne dotyczące ważnych inicjatyw podejmowanych na poziomie 
Gminy – może się to odbywać chociażby poprzez reaktywację i mocniejsze 
wsłuchanie się w opinie Młodzieżowej Rady Gminy. Ale zaproszenie 
młodych ludzi do współdecydowania o ważnych, ale często także 
przyziemnych działaniach Gminy nie tylko jest zauważeniem potrzeb 
młodych ludzi, ale także świadomym przygotowaniem przyszłych 
liderów opinii (społeczników, managerów, sołtysów, radnych, wójtów). 
Angażowanie młodych ludzi w proces współzarządzania to doskonała 
inwestycja w przyszłość Rzepiennika i gwarancja tego, że przynajmniej 
część z nich zechce związać swoją przyszłość z tą właśnie gminą.

Bez wątpienia, aby elementy opisane w ramach celu, który mówi 
o wspólnej odpowiedzialności samorządu i mieszkańców za miejsce, 
w którym się żyje i pracuje, były możliwe do osiągnięcia konieczne jest 
zapewnienie kompetentnej i odpowiedzialnej administracji samorządowej. 
To musi oznaczać stałe dążenie do podnoszenia standardów działania 
i kompetencji lokalnej administracji Rzepiennika Strzyżewskiego. Tylko 
dobrze przygotowana, systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje 
i otwarta na wyzwania nowoczesności – kadra samorządowa – będzie 
w stanie sprostać z jednej strony rosnącym potrzebom i oczekiwaniom 
mieszkańców Gminy w zakresie jakości i dostępności usług publicznych 
świadczonych przez gminę, z drugiej wyzwań cywilizacyjnych, które 
związane są chociażby z cyfryzacją, potrzebą podejmowania działań 
partnerskich przekraczających granicę jednej gminy, poprawą 
polityki informacyjnej. Także ten aspekt – wewnętrznego rozwoju 
instytucjonalnego – Gminy Rzepiennik Strzyżewski i jeszcze lepszego 
przygotowania się kadry samorządowej do wprowadzania zmian 
rozwojowych w Gminie – został w zapisach dokumentu strategicznego 
odnotowany.

administracja
samorządowa

wykwalifikowana 
kadra
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CEL OPERACyjNy: 

IV.1. Społeczność Rzepiennika Strzyżewskiego czynnie włączająca się w procesy rozwoju 
i przekształceń swojej małej ojczyzny

KIERUNKI DZIAŁAń:

• wspólne inicjatywy lokalnych nGo, w tym osP, kGw, budujące kulturę współpracy, a nie rywalizacji.
• Angażowanie się Gminy, mieszkańców i przedsiębiorców w bieżącą i strategiczną działalność Pogórzańskiego 

stowarzyszenia rozwoju.
• Podejmowanie i wspieranie oddolnych inicjatyw integrujących lokalne wspólnoty, np. pikniki rodzinne.
• włączenie Młodzieżowej rady Gminy w rzepienniku strzyżewskim w opiniowanie strategicznych procesów 

decyzyjnych, które dotyczą przyszłości Gminy oraz angażowanie rady we współkreowanie projektów i działań 
ważnych dla młodych mieszkańców.

• wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych – pomoc prawna, wsparcie w poszukiwaniu źródeł finansowania.
• Tworzenie warunków do samoorganizacji mieszkańców, np. grupy nieformalne, grupy samopomocowe, wspólne 

akcje społeczne, kluby rodziców.
• Angażowanie lokalnych autorytetów, np. księży, sołtysów, działaczy społecznych, artystów, na rzecz budowania 

lokalnej wspólnoty.
• Tworzenie warunków do zwiększania lokalnej aktywności np. reaktywacja harcerstwa.
• wewnętrzna promocja Gminy i jej walorów, np. akcje promocyjne „Zamieszkaj w rzepienniku – pracuj zdalnie”.
• Promowanie odpowiedzialności za miejsce, w którym się mieszka, np. akcja promocyjna „każdy płaci podatki 

w Gminie rzepiennik strzyżewski”.
• Tworzenie kultury dialogu pomiędzy urzędem Gminy, a mieszkańcami – uwrażliwienie na wzajemne prawa 

i obowiązki, realne możliwości, współodpowiedzialność mieszkańców za dokonywane zmiany.
• wsparcie młodzieży w podejmowaniu inicjatyw związanych z tworzeniem nowych kanałów komunikacji dotyczących 

także spraw gminnych, np. w mediach społecznościowych.
• Angażowanie przez samorząd młodych ludzi w organizację wydarzeń, akcji, inicjatyw podejmowanych na rzecz 

dobra wspólnego gminy – promocja wolontariatu, przygotowanie systemu nagród/zachęt do angażowania się.

Tabela 6. Cele operacyjne i kierunki działań w ramach czwartego celu strategicznego „samorząd i mieszkańcy 
gminy wspólnie tworzą społeczeństwo obywatelskie”

dożynki wiejskie w olszynach
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CEL OPERACyjNy: 

IV.2. Administracja samorządowa skutecznie odpowiada na wyzwania cywilizacyjne i zmieniające się 
potrzeby mieszkańców

KIERUNKI DZIAŁAń:

• systematyczne wzmacnianie kompetencji zawodowych pracowników samorządowych – audyt kompetencji, 
regularne badanie potrzeb szkoleniowych, dedykowane systemy szkoleń, czytelna ścieżka kariery, wdrożenie 
standardów obsługi mieszkańca, wzmocnienie identyfikacji z celami jsT.

• wdrożenie elastycznych formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy, w tym wdrożenia standardów pracy zdalnej, na 
stanowiskach, na których jest to technicznie i merytorycznie możliwe.

• wzmocnienie planowania strategicznego i budowania systemu kontroli strategicznej w samorządzie rzepiennika 
strzyżewskiego.

• wdrażanie standardów dostępności infrastruktury i usług.
• Zarządzanie przez dane oraz otwarte dane – gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych zastanych do 

bieżącego i strategicznego zarządzania Gminą; otwieranie danych dla mieszkańców.
• uruchomienie gminnego centrum kompetencji cyfrowych.
• cyfryzacja administracji i usług.
• Podejmowanie działań na rzecz podniesienia kompetencji cyfrowych mieszkańców, w tym szczególnie wśród grup 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
• wdrażanie rozwiązań związanych z internetem rzeczy, które mogą ułatwiać życie mieszkańcom i przynieść 

oszczędności, np. automatyczne odczytywanie liczników zużycia wody, pojemniki na odpady, które sygnalizują 
poziom ich wypełniania, automatyczna sygnalizacja.

• rozwijanie współpracy zewnętrznej – tworzenie partnerstw samorządowych dla bardziej efektywnego kosztowo 
i jakościowo świadczenia usług publicznych.

• Poprawa polityki informacyjnej Gminy – unowocześnienie, uaktualnienie i wzbogacenie gminnej witryny 
internetowej, rozwijanie i uatrakcyjnienie publikowanej gazetki samorządowej.

• wypracowanie wspólnie z mieszkańcami nowej koncepcji i narzędzi komunikacji, w tym systemowych narzędzi 
komunikacji np. elektronicznej platformy konsultacji ważnych decyzji z mieszkańcami.

• uproszczenie języka komunikacji z mieszkańcami.
• Podejmowanie wspólnych działań z sąsiednimi samorządami na rzecz podnoszenia jakości świadczonych usług 

publicznych przy jednoczesnej racjonalizacji kosztów.

urząd w rzepienniku
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Realizowana – w sposób konsekwentny, uspołeczniony i w oparciu 
o wyznaczone cele – długofalowa polityka rozwoju Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski powinna przynieść efekt w postaci zrównoważonego rozwoju, 
większej rozpoznawalności Gminy na zewnątrz i stworzenia przyjaznego 
środowisko dla obecnych mieszkańców, jak i zachęt do osiedlania się 
tutaj przez mieszkańców okolicznych, większych ośrodków miejskich 
poszukujących czystego środowiska, większych przestrzeni dla życia, 
z dobrej jakości usługami publicznym. W efekcie podejmowanych działań 
powinno się, co najmniej zatrzymać tendencje migracyjne z obszaru 
Rzepiennika, rozwinąć nowoczesne i jednocześnie ekologiczne rolnictwo, 
zbudować i rozwinąć produkt turystyczny, który przyciągać będzie gości 
spragnionych aktywnego wypoczynku w słabo zurbanizowanym obszarze, 
gdzie walorem i zaletą jest kontakt z przyrodą i krajobrazem. 

Podstawą skutecznego wdrażania „Strategii” jest dysponowanie wiedzą 
na temat postępów w zakresie realizacji wskazanych w niej instrumentów 
i działań oraz zdolność do reagowania na pojawiające się różnice pomiędzy 
przyjętymi założeniami, a uzyskiwanymi efektami. W konsekwencji, 
w poniższym rozdziale wskazano kilka kluczowych wskaźników wraz 
z określeniem ich wartości bazowej, tj. na moment opracowania strategii 
oraz wskazano oczekiwany kierunek zmiany wartości tego wskaźnika. 
W rozdziale związanym z zarządzaniem opisano strukturę wdrażania 
strategii, umieszczając w niej także zasady dokonywania ewaluacji 
i reagowania na zmiany zachodzące zarówno wewnątrz Gminy, jak i w jej 
otoczeniu, które powinny skłonić „właścicieli dokumentu” do dokonania 
zmian bądź korekt wyznaczonych celów bądź kierunków.

zrównoważony rozwój gminy, 
rozpoznawalność gminy na zewnątrz, 
dostępne usługi publiczne, rozwinięte 
ekologiczne rolnictwo, „Źródlany Szlak”,
zatrzymanie odpływu młodych.

wskaźniki

widok na Pasmo Brzanki z olszyn
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Tabela 7. wskaźniki oddziaływania (wo) i strategicznego rezultatu (wsr) dla celu strategicznego: „stabilne usługi 
komunalne i odpowiedzialne planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony rozwój gminy i tworzą przyjazne 
środowisko dla mieszkańców rzepiennika strzyżewskiego”

Kierunek działania Typ Wskaźnik Źródło danych
Wartość 
bazowa  

(2020 rok)

Oczekiwany 
kierunek 
zmiany

Wskaźnik oddziaływania do celu: 
stabilne usługi komunalne 
i odpowiedzialne planowanie 
przestrzenne wpływają na 
zrównoważony rozwój Gminy 
i tworzą przyjazne środowisko 
dla mieszkańców rzepiennika 
strzyżewskiego

wO Liczba ludności Gminy rzepiennik 
strzyżewski

BdL Gus 6 750 os. wzrost

i.1. Gmina zabezpiecza 
podstawowe usługi komunalne na 
wysokim poziomie i jednocześnie 
przyczynia się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego

wsr udział ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków z podwyższonym 
usuwaniem biogenów oraz oczyszczalni 
biologicznych w % ludności 

BdL Gus 18% wzrost

wsr długość sieci kanalizacyjnej w relacji do 
długości sieci wodociągowej

BdL Gus 107,34% spadek

wsr Masa wytworzonych odpadów 
komunalnych przez jednego mieszkańca

BdL Gus 142 kg utrzymanie na 
istniejącym 

poziomie

wsr odpady zebrane selektywnie w relacji do 
ogółu odpadów

BdL Gus 46,6% wzrost

wsr Liczba dni w roku z przekroczeniem 
poziomu dopuszczalnego PM10 
(powyżej 50µg/m3) [wartość 
dopuszczalna 35 dni/rok]

średnioroczne stężenie pyłu PM2,5 
[norma 20 µg/m3]

raporty z systemu 
AirLy z czujników 
zainstalowanych 
przez gminę

36 dni

18 µg/m3

spadek

i.2. Bezpieczna i zrównoważona 
polityka transportowa na terenie 
Gminy

wsr Liczba wypadków i kolizji w ruchu 
drogowym w gminie rzepiennik 
strzyżewski

uG rs na podstawie 
raportu Policji 
w ciężkowicach

2 wypadki
15 kolizji

utrzymanie na 
istniejącym 

poziomie

wsr długość ścieżek rowerowych przy 
głównych ciągach komunikacyjnych

BdL Gus 0,00 km wzrost

wsr skrócenie czasu dojazdu komunikacja 
publiczna do stolicy subregionu

uG rs ok. 1 
godzina

spadek

i.3. Planowanie przestrzenne 
wspiera procesy rozwojowe 
Gminy i w sposób odpowiedzialny 
wskazuje tereny do zabudowy

wsr Gęstość zaludnienia BdL Gus 95 os./
km2

wzrost
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Tabela 8. wskaźniki oddziaływania (wo) i strategicznego rezultatu (wsr) dla celu strategicznego: „silna gospodarka 
rzepiennika strzyżewskiego bazująca na rzeczywistych potencjałach obszaru: rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, 
przyrodzie, walorach krajobrazowych, czystym środowisku”

Kierunek działania Typ Wskaźnik Źródło danych
Wartość 
bazowa  

(2020 rok)

Oczekiwany 
kierunek 
zmiany

Wskaźnik oddziaływania do celu: 
silna gospodarka rzepiennika 
strzyżewskiego bazująca na 
rzeczywistych potencjałach 
obszaru: rolnictwie ekologicznym 
i tradycyjnym, przyrodzie, walorach 
krajobrazowych,  
czystym środowisku

wO Średnia powierzchnia gospodarstwa 
rolnego powyżej 1 ha

uG rzepiennik 
strzyżewski

2,72 ha wzrost

wO Podmioty wpisane do rejestru rEGon 
na 10 tys. ludności na terenie gminy 
rzepiennik strzyżewski

BdL Gus 539 szt. wzrost

ii.1. rzepiennik jako ważne 
centrum wytwarzania i dystrybucji 
żywności oraz artykułów 
ekologicznych obsługujące dwa 
ośrodki subregionalne

wsr Liczba działających kooperatyw 
rolniczych (także nieformalnych) 

uG rs 0 wzrost

ii.2. Przedsiębiorcy i mieszkańcy 
Gminy skutecznie wykorzystują 
swoje walory oraz rozwój 
sąsiednich gmin dla budowania 
atrakcyjnego produktu turystyczno-
rekreacyjnego opartego o zasoby 
przyrodniczo-krajobrazowe

wsr łączna liczba podmiotów 
gospodarczych prowadzących 
działalność w ramach Pkd i (55 i 56) 
oraz n (79)

BdL Gus 0 + 0 + 0 

= 0

wzrost

wsr Liczba całorocznych miejsc 
noclegowych (ogółem)

BdL Gus 0 wzrost

Tabela 9. wskaźniki oddziaływania (wo) i strategicznego rezultatu (wsr) dla celu strategicznego: „wysokiej jakości 
usługi publiczne dostosowane do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju”

Kierunek działania Typ Wskaźnik Źródło danych
Wartość 
bazowa  

(2020 rok)

Oczekiwany 
kierunek 
zmiany

Wskaźnik oddziaływania do celu: 
wysokiej jakości usługi publiczne 
dostosowane do wyzwań 
demograficznych i wdrażanych 
kierunków rozwoju

wO saldo migracji ogółem  
na 1 000 ludności

BdL Gus (–) 2,67 Zatrzymanie 
tendencji 

spadkowych

iii.1. dostępna oferta 
wychowawcza, nowoczesna 
edukacja i atrakcyjna oferta 
sportowo-rekreacyjna zachęcają do 
mieszkania w Gminie rzepiennik 
strzyżewski

wsr odsetek dzieci objętych opieką 
w żłobkach

BdL Gus 0,00% wzrost

wsr wskaźnik skolaryzacji netto w szkołach 
podstawowych na terenie gminy

BdL Gus 96,61%
(dane za 
2019 r.)

wzrost

wsr członkowie klubów sportowych BdL Gus 92 os. wzrost

iii.2. kultura wspiera lokalne 
tradycje i wartości oraz otwiera 
gminę na nowoczesność

wsr członkowie grup artystycznych BdL Gus 145 os. wzrost

iii.3. dostępność dobrej jakości 
oferty z zakresu ochrony 
i profilaktyki zdrowotnej oraz 
proaktywna pomoc społeczna 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa

wsr Liczba porad w PoZ  
na 1 mieszkańca

BdL Gus 2,88 
porady

wzrost
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Kierunek działania Typ Wskaźnik Źródło danych
Wartość 
bazowa  

(2020 rok)

Oczekiwany 
kierunek 
zmiany

Wskaźnik oddziaływania do celu: 
wysokiej jakości usługi publiczne 
dostosowane do wyzwań 
demograficznych i wdrażanych 
kierunków rozwoju (cd.)

wO saldo migracji ogółem  
na 1 000 ludności

BdL Gus (–) 2,67 Zatrzymanie 
tendencji 

spadkowych

iii.4. Gmina rzepiennik strzyżewski 
skutecznie odpowiada na 
zagrożenia o charakterze 
miejscowym zapewniając 
bezpieczeństwo swoim 
mieszkańcom i gościom

wsr Przestępstwa stwierdzone przez Policję 
ogółem na 1 000 mieszkańców

uG rs na podstawie 
raportu Policji 
w ciężkowicach

4,4 spadek

wsr Liczba interwencji Policji na terenie 
Gminy rzepiennik strzyżewski

uG rs na podstawie 
raportu Policji 
w ciężkowicach

465 szt. spadek

iii.5. rewitalizacja obszarów 
gminy zagrożonych kumulacją 
negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych, środowiskowo-
przestrzennych

wsr osoby korzystające ze środowiskowej 
pomocy społecznej na 1 000 
mieszkańców

BdL Gus 128,08 spadek

Tabela 10. wskaźniki oddziaływania (wo) i strategicznego rezultatu (wsr) dla celu strategicznego: „samorząd 
i mieszkańcy gminy wspólnie tworzą społeczeństwo obywatelskie”

Kierunek działania Typ Wskaźnik Źródło danych
Wartość 
bazowa  

(2020 rok)

Oczekiwany 
kierunek 
zmiany

Wskaźnik oddziaływania do celu: 
samorząd i mieszkańcy Gminy 
wspólnie tworzą społeczeństwo 
obywatelskie

wO Frekwencja wyborcza wyborach 
sołeckich (średnia frekwencja 
z wszystkich 6 miejscowości Gminy)

uG rs 40,65% wzrost

iV.1. społeczność rzepiennika 
strzyżewskiego czynnie 
włączająca się w procesy rozwoju 
i przekształceń swojej małej 
ojczyzny

wsr kwota dotacji do zadań publicznych 
wykonywanych przez organizacje 
pozarządowe w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców (zł)

MrL analizy 

(7.1.2)
19 506,74 

zł
wzrost

wsr Liczba uchwał i inicjatyw podjętych 
przez Młodzieżową radę Gminy

uG rs 0 wzrost

iV.2. Administracja samorządowa 
skutecznie odpowiada na 
wyzwania cywilizacyjne 
i zmieniające się potrzeby 
mieszkańców

wsr Liczba mieszkańców Gminy rzepiennik 
strzyżewski dysponująca aktywnym 
„profilem zaufanym”

uG rs 205 wzrost 

wsr Liczba skarg i wniosków wpływająca 
w skali roku do uG rzepiennik 
strzyżewski na pracę lokalnej 
administracji

uG rs skargi: 0
wnioski: 

32

spadek
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5.1. Zasady pomiaru i doboru wskaźników monitorowania

Wskaźniki monitorowania podzielono na dwie kategorie: wskaźniki 
oddziaływania (WO) definiowane na poziomie celu strategicznego oraz 
wskaźniki strategicznego rezultatu (WSR) definiowane na poziomie 
kierunków interwencji. Zaleca się co najmniej dwa okresy pomiaru 
wskaźników tj. rok 2026, w którym mierzona winna być pośrednia 
wartość wskaźnika oraz rok 2030, w którym mierzona winna być 
wartość docelowa. Oczywiście – szczególnie na poziomie wskaźników 
strategicznego rezultatu pomiar może być dokonywany częściej, jako 
element okresowych przeglądów strategicznych i wprowadzania do 
dokumentu działań korygujących.

5.2. Ocena „Strategii Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski  
        na lata 2021–2030”

Ocena (ewaluacja) „Strategii” pozwala oszacować oddziaływanie samej 
„Strategii”, jak i interwencji publicznych oraz prywatnych wynikających 
z przyjętych celów i kierunków działania, na zmianę sytuacji społeczno-
ekonomicznej zarówno całej gminy Rzepiennik Strzyżewski, jak 
i poszczególnych mieszkańców tej wspólnoty. Wyniki oceny powinny 
zostać wykorzystane w celu jak najlepszego dopasowania realizowanych 
przedsięwzięć do rzeczywistych potrzeb oraz najbardziej efektywnego 
wydatkowania środków. Ocena udziela odpowiedzi na pytanie o celowość, 
trafność i wartość dodaną interwencji planowanej, przeprowadzanej 
lub zakończonej. Warunkiem dobrej oceny jest dostępność danych 
i terminowość raportowania przez wszystkie podmioty zaangażowane 
w system wdrażania „Strategii”. Ocena taka, bada samą „Strategię”, 
jak i jej długotrwałe efekty, czyli oddziaływania. Wiąże się zatem 
z przedstawionym wyżej monitoringiem rzeczowym.

Proponuje się, by system i rodzaje oceny „Strategii” odpowiadały 
metodologii ogólnie stosowanej metodologii oceny i systemu 
sprawozdawczości programów finansowanych ze środków UE.

5.2.1. ocena przed realizacją programu (ocena ex-ante)

Celem oceny ex-ante jest dostarczenie danych dla przygotowania 
(aktualizacji) „Strategii” i zawartych w niej planów, dzięki oparciu się na 
doświadczeniach z wdrażanych wcześniej dokumentów o charakterze 
strategicznym. Ogólnie – ocena ex-ante powinna zawierać m.in. 
analizę wpływu dotychczasowych interwencji oraz analizę problemów 
i potencjałów na obszarze planowania strategicznego. 

Ocena udziela odpowiedzi na pytanie 
o celowość, trafność i wartość dodaną 
interwencji planowanej,
przeprowadzanej lub zakończonej.
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5.2.2. ocena w połowie okresu realizacji (ocena mid-term)

Ocena w połowie okresu realizacji (ocena mid-term) „Strategii” 
przeprowadzana nie później niż w ciągu roku następującego po 
zakończeniu połowy okresu realizacji, obejmuje analizę:
• efektywności wykorzystania środków,
• skuteczności w zakresie osiągania założonych celów,
• oddziaływania na sytuację społeczno-gospodarczą, w tym na 

zatrudnienie,
• funkcjonowania systemu realizacji. 

5.2.3. ocena na zakończenie okresu, na który przygotowano 
„strategię” (ocena ex-post)

Celem oceny ex-post będzie określenie długotrwałych efektów wdrożenia 
„Strategii”, w tym wielkości zaangażowanych środków, skuteczności 
i efektywności podejmowanych interwencji. Z ewaluacji końcowej wynikać 
powinny wskazania odnośnie dalszych kierunków polityki rozwoju Gminy, 
szczególnie w zakresie zdefiniowania czynników, które przyczyniły się do 
sukcesu lub niepowodzenia wdrażania „Strategii”. 

Za organizację procesu ewaluacji końcowej odpowiadać powinien 
Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski wspierany przez Zespół ds. 
strategii, natomiast rolą Rady Gminy powinno być przyjęcie i ocena 
przeprowadzonej oceny. 

Ocenę przeprowadzić powinni niezależni ewaluatorzy. Przyjąć można, iż 
ocena powinna zostać zakończona nie później niż 3 lata po zakończeniu 
okresu programowania. Raport z realizacji programu powinien zostać 
upubliczniony i opublikowany na stronie internetowej gminy (Biuletyn 
Informacji Publicznej).

5.2.4. ocena bieżąca (ocena on-going)

Niezależnie od prowadzenia wyżej wymienionych form ewaluacji, Rada 
Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, a także Wójt Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski oraz Zespół ds. strategii mogą inicjować bieżącą ocenę 
dokumentu, której przedmiotem jest efektywność stosowanych 
instrumentów i całego systemu wdrażania.

5.2.5. kryteria oceny

Za główne kryteria oceny „Strategii”, przyjąć należy ogólnie stosowane 
kryteria, do których należą:
• trafność – kryterium pozwalające ocenić, w jakim stopniu cele 

„Strategii” odpowiadają potrzebom i priorytetom na danym poziomie 
analizy, np. na poziomie poszczególnych miejscowości, całej Gminy, 
a także np. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnowa czy całego 

z ewaluacji końcowej wynikać 
powinny wskazania odnośnie dalszych 

kierunków polityki rozwoju gminy.
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subregionu. Trafność jest głównym kryterium przy przeprowadzaniu 
oceny ex-ante i mid-term;

• efektywność – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” 
„Strategii”, czyli stosunek poniesionych nakładów: zasobów 
finansowych, zasobów ludzkich i poświęconego czasu, do uzyskanych 
wyników i rezultatów;

• skuteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele 
i kierunki działań zdefiniowane na etapie programowania, zostały 
osiągnięte;

• użyteczność – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia 
oddziaływanie „Strategii” odpowiada potrzebom grup docelowym;

• trwałość – kryterium pozwalające ocenić, na ile można się spodziewać, 
że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem „Strategii”, będą trwać 
po jej zakończeniu. Ma zastosowanie przy ocenie wartości „Strategii” 
w kategoriach jej użyteczności w dłuższej perspektywie czasowej. 
W ocenie ex-post zaś, zwłaszcza realizowanej w dłuższym odstępie 
czasu, po zakończeniu okresu obowiązywania „Strategii” można zbadać, 
na ile zmiany wywołane jego oddziaływaniem są rzeczywiście istotnie 
trwałe.

Zabytkowy kościół św. jana w rzepienniku Biskupim
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956.1. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w „strategii” Gminy, 

Niniejszy rozdział ma na celu przestrzenne osadzenie decyzji 
strategicznych, podejmowanych w procesie planowania rozwoju 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Zaprezentowany model struktury 
funkcjonalno-przestrzennej, obrazuje strategiczne pomysły na rozwój 
Gminy zorientowane terytorialnie i jest efektem zintegrowanego procesu 
planistycznego. 

W konsekwencji zaprezentowane poniżej koncepcje:
• obrazują kierunki rozwoju przestrzennego i wskazują na spójność 

obszarową podejmowanych interwencji, a także opisują spodziewane 
efekty przekształceń przestrzeni wynikające z realizacji celów strategii;

• określają i hierarchizują obszary o różnych charakterystykach oraz 
powiązaniach między nimi, formułują ogólne zalecenia (rekomendacje) 
i zasady dotyczące gospodarowania przestrzenią (ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów istotnych z punktu widzenia rozwoju Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski);

• są podstawą ustalania ram współpracy z interesariuszami na 
obszarach realizacji wyznaczonych celów rozwoju, np. właścicielami 
nieruchomości, instytucjami rządowymi i JST, inwestorami, 
przedsiębiorcami;

• objaśniają wartości ważne w długiej perspektywie czasowej, wyrażane 
w wizji rozwoju i decydujące o prowadzonej polityce rozwoju, np. 
dostęp do terenów zieleni;

• definiują interes publiczny poprzez ustalenie ram działania dla 
strategii, polityk i użytkowania przestrzeni, a w konsekwencji pełnią 
funkcje prewencyjne przed ewentualnymi konfliktami – społecznymi, 
przestrzennymi, środowiskowymi, np. dotyczącymi lokalizowania 
kontrowersyjnych inwestycji lub użytkowań;

• pozwalają na określenie stopnia zgodności, przestrzennych aspektów 
programowanej polityki rozwoju ze strategicznymi dokumentami 
województwa Małopolskiego, w szczególności ze „Strategią 
Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKA 2030” oraz z „Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego”.

Model struktury funkcjonalno-
przestrzennej, obrazuje strategiczne 
pomysły na rozwój Gminy 
zorientowane terytorialnie i jest 
efektem zintegrowanego procesu 
planistycznego.

6.1. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w „Strategii” Gminy, 
        główne problemy polityki przestrzennej na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej ma na celu zaprezentowanie 
pożądanych kierunków rozwoju przestrzennego obszaru gminy 
w horyzoncie czasowym 2030+, tzn. kierunków realizowanych 
w horyzoncie czasowym strategii do roku 2030 oraz kierunków 
zapoczątkowanych w tym okresie i kontynuowanych po roku 2030. 

Rzepiennik Strzyżewski jest przykładem gminy wiejskiej, której 
funkcjonowanie jest szczególnie silnie związane z naturalnymi warunkami 
przyrodniczymi regionu. Jest to obszar podgórski o charakterystycznych 
szerokich garbach, wypukłych stokach i płaskodennych dolinach 

Rzepiennik Strzyżewski jest 
przykładem gminy wiejskiej, której 
funkcjonowanie jest szczególnie silnie 
związane z naturalnymi warunkami 
przyrodniczymi regionu.
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rzecznych. Podstawowy potencjał środowiskowy tego obszaru tworzą 
grunty rolne (65% ogólnej powierzchni), w dużej części będące użytkami 
rolnymi o charakterze chronionym, lasy to zaledwie około 22% ogólnej 
powierzchni obszaru. Miejscowa ludność zajmuje się głównie uprawą 
roli i hodowlą oraz w nieco mniejszym stopniu sadownictwem, drobną 
wytwórczością i usługami. Dominuje pszeniczno-ziemniaczany kierunek 
wykorzystania gruntów ornych. W hodowli przeważa bydło i trzoda 
chlewna. 

Krajobraz kulturowy gminy, formy zabudowy i zagospodarowania terenu 
noszą ślady wielowiekowej historii osadnictwa na tym obszarze. Wsie, 
początkowo budowane wzdłuż starych traktów handlowych i cieków 
wodnych, miały nieregularny kształt. Od XIV wieku powstawały wsie 
lokowane, z bardziej regularnymi układami zabudowy. W XIX wieku 
szybko rozrastające się wsie nabrały cech wielofunkcyjnych jednostek 
osadniczych, a sama wieś Rzepiennik Strzyżewski w 1775 roku, uzyskała 
lokację miejską (zdegradowana w 1896 roku). Poza tradycyjnym 
rolnictwem, kultywowano w nich rozmaite formy rzemiosła i usług. 
Wielofunkcyjność wsi i wielozawodowość mieszkańców pozostawiły 
trwałe ślady w strukturze przestrzennej wsi – jest nim przeludnienie oraz 
znaczne rozproszenie zabudowy. 

rysunek 19. struktura osadnicza w Gminie rzepiennik strzyżewski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUGiK
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976.1. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w „strategii” Gminy, 

Charakterystyczną cechą procesów osadniczych na terenie gminy 
Rzepiennik Strzyżewski (obszar górski) jest ich silne powiązanie 
z warunkami środowiska przyrodniczego. Na obszar gminy składają 
się równoleżnikowo układające się pasma wzniesień, o względnej 
wysokości od 100 do 300 metrów, poprzecinane dolinami potoków 
Rzepianka i Olszyna, połączone płytkimi działami ich dopływów. Pod 
względem ukształtowania przestrzeni zainwestowanych – najbardziej 
skoncentrowane układy zabudowy w gminie, występują w dolinie rzek 
Rzepianka i Olszanka oraz na wznoszących się nad nimi wzniesieniach 
Pogórza Ciężkowickiego. Zabudowa poszczególnych wsi tworzy układ 
łańcuchowy, biegnący wzdłuż dróg – dolinami oraz wierzchołkami garbów 
terenowych. Większe rozproszenie zabudowy poza dolinami, występuje 
w wyższych partiach wzniesień.

Tereny użytkowane rolniczo, od dziesięcioleci ulegają stopniowej 
parcelacji pod zabudowę jednorodzinną, niezwiązaną z gospodarstwem 
rolnym. Następuje przemieszanie zabudowy o różnym, potencjalnie 
konfliktowym charakterze. Niski stopień koncentracji zabudowy, 
tworzącej wąskie pasma wzdłuż dróg oraz mała jej intensywność, 
stawiają pod znakiem zapytania możliwość wprowadzenia współczesnych 
standardów zamieszkiwania w zakresie dostępu do usług, infrastruktury 
technicznej oraz urządzania i utrzymania ulic dojazdowych.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych w części diagnostycznej strategii, 
głównymi problemami polityki przestrzennej na obszarze JST są trudności 
w:
• uformowaniu centralnego ośrodka gminy i wyposażenia go 

w odpowiednią sieć usługową;
• niski poziom aktywności gospodarczej i brak miejsc pracy;
• słaba dostępność komunikacyjna obszaru;
• trudności w kreacji atrakcyjnych ofert inwestycyjnych;
• rosnąca atrakcyjność usług i miejsc pracy na obszarze sąsiednich 

ośrodków gminnych;
• niski wskaźnik atrakcyjności zamieszkiwania na terenie gminy;
• wysokie koszty funkcjonowania miejscowej społeczności (gminy 

i poszczególnych rodzin) będące skutkiem rozlewającej się zabudowy 
degradującej walory środowiskowe.

Pojawia się też szereg wyzwań powiązanych z polityką przestrzenną, 
w tym m.in.:
• potrzeba ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego;
• konieczność ochrony szczególnych walorów środowiskowych, w tym 

krajobrazowych oraz powiązania ich korytarzami ekologicznymi;
• restrukturyzacja rolnictwa w kierunku produkcji żywności wytwarzanej 

lokalnie, tradycyjnymi metodami;
• rozwój turystyki, w tym turystyki wiejskiej i agroturystyki.

problemy polityki
przestrzennej
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Dalsze pogłębianie problemów przestrzennych w przyszłości, obok 
niedoskonałych krajowych regulacji prawnych, może być spowodowane 
przez:
• odejście od konsekwentnego i rygorystycznego stosowania 

instrumentów polityki przestrzennej zawartych w świeżo przyjętym 
Studium (Uchwały Nr XXXV/245/2021 Rady Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski z dnia 9 września 2021 roku w sprawie uchwalenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzepiennik Strzyżewski”), pozwalających na zachowanie 
historycznego układu wsi, dziedzictwa kulturowego oraz wartości 
środowiska przyrodniczego;

• niewłaściwe zaprogramowanie kierunków rozwoju poszczególnych 
jednostek osiedleńczych;

• przyjęcie planów miejscowych eksponujących potrzeby inwestycyjne, 
znacznie powyżej bieżących zdolności ich absorpcji społecznej 
i środowiskowej, tj. jednorazowe (zamiast selektywnego) uruchomienie 
przesadnie dużych terenów pod zabudowę mieszkaniową;

• prowadzenie polityki przestrzennej pod naciskiem doraźnych celów 
(prywatni inwestorzy, mieszkańcy, próby ograniczenia kosztów 
inwestycji publicznych), bez oglądania się na skutki w przyszłości;

• brak spójności w planowaniu i realizacji polityki przestrzennej w skali 
ponadgminnej (powiat i województwo);

• braki w koordynacji inwestycji publicznych (usług publicznych) na 
poziomie gmin sąsiednich (Ciężkowice, Tuchów);

• brak środków na realizację stosownych celów publicznych.

Brak rygorystycznie prowadzonej polityki w zakresie planowania 
przestrzennego może, w dłuższej perspektywie czasu, prowadzić m.in. do: 
• obniżenia zwartości – rozpraszania zabudowy;
• wzrostu kosztów jednostkowych budowy i utrzymania dróg oraz 

uzbrojenia terenów – do poziomów przekraczających wpływy 
podatkowe;

• braku postępu w poprawie dostępu do obiektów usługowych, w tym 
usług publicznych;

• rosnącej presji na wykorzystywanie samochodów, a w konsekwencji: 
zatłoczenie, utrudnienia w ruchu i parkowaniu, rosnące zagrożenie 
wypadkami;

• osłabiania kontaktów i warunków życia społecznego;
• spadku wartości nieruchomości;
• degradacji wrażliwych elementów środowiska;
• utraty unikalnych wartości środowiska i krajobrazu otwartego – 

zasobów stanowiących o atrakcyjności turystycznej obszaru;
• pojawiania się konfliktów pomiędzy różnymi typami użytkowania 

nieruchomości (zwłaszcza pomiędzy niektórymi aktywnościami 
rolniczymi, a zamieszkiwaniem);

• pogorszenia standardów życia mieszkańców i związane z tym obniżenie, 
wysoko cenionej przez mieszkańców, jakości życia.

zagrożenia
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6.2. Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy

6.2.1. położenie obszaru gminy w kraju i regionie

Gmina Rzepiennik jest gminą wiejską, położoną w południowo-wschodniej 
części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim, pomiędzy 
rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka. 
Sąsiaduje z gminami: Tuchów, Szerzyny, Ciężkowice, Gromnik, Biecz 
i Moszczenica. Na koniec 2020 roku, gmina liczyła 6 750 mieszkańców 
(średnia gęstość zaludnienia – 95 osób na km², w tym wieś Rzepiennik 
Strzyżewski około 1 320 osób) oraz zajmowała powierzchnię około 
70 km². W skład gminy wchodzi 6 sołectw: Kołkówka, Olszyny, Turza, 
Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy.

Odległość Rzepiennika Strzyżewskiego do Tarnowa wynosi ok. 34 
km, a średni czas dojazdu samochodem wynosi około 35 minut (do 50 
w szczególnie trudnych warunkach komunikacyjnych). Gminę Rzepiennik 
Strzyżewski od Nowego Sącza dzieli dystans 50 km, z czasem dojazdu ok. 
1 godziny, zaś od Krakowa, w zależność od wybranej drogi od 103 do 108 
km z czasem dotarcia wahającym się w zależności od wybranej drogi i pory 
przejazdu od 1 godziny 20 minut do blisko 2 godzin. Syntetyczny indeks 
dostępności komunikacyjnej, z perspektywy atrakcyjności inwestycyjnej, 
lokuje Rzepiennik Strzyżewski jako gminę o słabej dostępności.

rysunek 20. lokalizacja Gminy rzepiennik strzyżewski w województwie małopolskim

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUGiK
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rysunek 21. Czas przejazdu samochodem osobowym pomiędzy rzepiennikiem strzyżewskim, a wybranymi 
miastami

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TravelTime Analytics, https://traveltime.com

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego (Uchwała Nr XLVII/732/2018 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 roku) Gmina Rzepiennik Strzyżewski 
położona jest w granicach obszaru funkcjonalnego nazywanego „Ogród”, 
w subregionie tarnowskim. Obszar ten charakteryzuje niska gęstość 
zaludnienia, silny odpływ migracyjny, niski poziom urbanizacji, niskie 
zatrudnienie, rozdrobniony i niskotowarowy typ rolnictwa, a także 
krajobraz o typie pogórza. Plan kwalifikuje Gminę Rzepiennik Strzyżewski 
do obszaru interwencji w zakresie zabudowy rozproszonej, słabo 
wykorzystanego potencjału turystycznego, nieposiadający dostępności 
do dróg ekspresowych i autostrad, o 100% udziale obszarów chronionych 
w powierzchni gminy. Priorytetowym kierunkiem jego zagospodarowania 
winna być ochrona krajobrazu, przeprofilowanie rolnictwa oraz rozwój 
turystyki.
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rysunek 22. Terytoria funkcjonalne wynikające z koncepcji zagospodarowania przestrzeni Małopolski

Źródło: Opracowanie własne na podstawie TravelTime Analytics, https://traveltime.com

6.2.2. struktura funkcjonalno-przestrzenna

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy Rzepiennik Strzyżewski 
tworzą obszary zabudowane i zurbanizowane, leśne, rolne oraz niewielkie 
obszary z elementami infrastruktury technicznej.

System osadniczy gminy charakteryzuje mimośrodowe położenie jego 
stolicy, zlokalizowanej przy jej północno-wschodniej granicy, wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 980, która stanowiąc główną oś komunikacyjną 
gminy, łączy ją z subregionalnym Tarnowem. Zabudowa wsi dość płynnie 
łączy się z zabudową kolejnych miejscowości: Rzepiennikiem Biskupim 
i Rzepiennikiem Suchym. 

Mieszkańcy stolicy gminy stanowią niecałe 20% wszystkich 
zameldowanych mieszkańców gminy. Największą miejscowością JST, jest 
licząca ponad 2 200 mieszkańców wieś Olszyny. Większość pozostałych 
miejscowości, to duże wsie liczące od 500 do 1 400 mieszkańców 
(Rzepiennik Biskupi ok. 1 250 osób, Rzepiennik Suchy 750 osób i Turza – 1 
200 osób). Jedynie Kołówka jest miejscowością o liczbie ludności poniżej 
500 mieszkańców.

Strukturę gminy Rzepiennik 
Strzyżewski tworzą obszary 
zabudowane i zurbanizowane, 
leśne, rolne oraz niewielkie obszary 
z elementami infrastruktury 
technicznej.
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Sam Rzepiennik Strzyżewski, zgodnie z hierarchią ośrodków usługowych 
w województwie małopolskim, uznany został za ośrodek sublokalny 
(czwartego – najniższego poziomu), w typie funkcjonalnym rolniczym, 
wymagającym wsparcia procesów rozwojowych.

Zabudowa poszczególnych miejscowości gminnych jest zróżnicowana. 
Tam, gdzie pozwalają na to warunki naturalne, rozlokowuje się ona 
po obydwu stronach dróg publicznych, np. Turza, Rzepiennik Biskupi. 
Wsie Olszyny oraz część wsi Rzepienniki: Strzyżewski i Suchy, stanowią 
przykład układu rzędowego, gdzie większość budynków, ze względu 
na uwarunkowania fizjograficzne, zlokalizowana jest po jednej stronie 
dróg. Natomiast w miejscach o najmniej korzystnym ukształtowaniu 
terenu oraz gorszej dostępności komunikacyjnej zabudowa ma charakter 
bardziej rozproszony. Ważną rolę w krajobrazie tych wsi pełnią lokalne 
dominanty, zwłaszcza wieże kościelne. Generalnie, w wyniku powolnej 
ekspansji nowej zabudowy, zatarciu ulegają historyczne układy wsi oraz 
charakterystyczna forma i sposoby sytuowania budynków.

Obecność funkcji usługowej w miejscowościach gminy, ogranicza się 
w większości do usług służących zaspokajaniu podstawowych potrzeb 
mieszkańców, takich jak: oświata, usługi kultu religijnego czy nieduże 
obiekty handlowe i usługowe. 

6.2.3. środowisko przyrodnicze – zasoby i uwarunkowania 
rozwoju

Obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski położony jest w obrębie Pogórza 
Karpackiego (Mezoregion Pogórze Ciężkowicki) i wchodzi w skład trzech 
mikroregionów: Garbów Rzepiennickich (przeważająca część gminy), 
Doliny Olszynki, Grzbietu Brzanka – Liwocz (położony na północ od 
miejscowości Olszyny). Cechuje go urozmaicona rzeźba terenu i wyraźne 
zróżnicowanie wysokości. W krajobrazie Pogórza Ciężkowickiego 
dominują dwa typy rzeźby: góry niskie i pogórze (o wysokości od 100 
do 300 m n.p.m.). Natomiast w pasmie Brzanki, Ostrego Kamienia, 
Gilowej Góry i Liwocza, występują wzniesienia ostańcowe, o wysokości 
bezwzględnej 430–460 m n.p.m. W budowie geologicznej dominuje flisz 
karpacki, będący mieszaniną miękkich piaskowców, iłów, margli i łupków. 

Na terenie gminy nie występują złoża kruszywa naturalnego. Bogactwa 
naturalne gminy Rzepiennik Strzyżewski, związane są jedynie z jej 
walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Powierzchnia lasów na jej 
obszarze wynosi 1 455,24 ha, tj. 20,6% jej obszaru. Największy kompleks 
leśny gminy znajduje się w północnym jej krańcu, jest to fragment Pasma 
Brzanki. Drugie, znaczące pasmo leśne znajduje się w centralnej części 
gminy i biegnie wzdłuż granicy obrębu Turza z obrębami Rzepiennik 
Biskupi i Rzepiennik Suchy. 

rzeźba terenu

kopaliny
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W skład gminnych kompleksów leśnych wchodzą wszystkie typowe 
dla Pogórza zbiorowiska leśne: zespół żyznej buczyny karpackiej 
w formie podgórskiej, lasy jodłowe, zespół gradu („Tilio – Carpinetum”), 
charakterystyczny dla niższych partii piętra pogórza, drzewostany 
sosnowe oraz zbiorowiska łęgowe – spotykane w dolinach potoków, 
reprezentujące zespół podgórskiego łęgu jesionowego. 

Główny zrąb flory gminy stanowią gatunki niżowe. Ponadto obserwuje 
się zwiększony udział gatunków górskich. Wiele z nich objętych jest 
całkowitą (m.in. widłaki, storczyki, parzydło leśne, kłokoczka południowa) 
lub częściową ochroną (m.in. kopytnik pospolity, marzanka wonna, 
pierwiosnka wyniosła). Bogactwu świata roślinnego towarzyszy znaczna 
różnorodność gatunkowa świata zwierzęcego, typowa dla fauny pogórza 
Beskidu Wschodniego: zające, kuny, tchórze, sarny, dziki, lisy, jelenie. 
Spośród rzadszych gatunków spotkać tu można: borsuka, popielice 
a nawet wydrę. Bogaty świat ptaków liczy ok. 140 gatunków, przeważnie 
ptaków śpiewających.

Podstawowe funkcje obszarów leśnych na obszarze gminy to: 
• gospodarcza – głównie lasy prywatne położone na terenie gminy;
• ochronna – lasy położone na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku 

Krajobrazowego (lasy glebochronne);
• krajobrazowa oraz rekreacyjna – przede wszystkim te znajdujące się 

w Paśmie Brzanki;
• ekologiczna (warunki makro i mikroklimatyczne oraz ostoja dla roślin 

i zwierząt) – wszystkie lasy.

Formy prawnej ochrony środowiska gminy Rzepiennik Strzyżewski są 
bardzo zróżnicowane i obejmują cały jej obszar: 
• Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy (Uchwała Nr 

XXXVI/546/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 
maja 2017 roku w sprawie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 3894) obejmuje 1 047 
ha zachodniej części gminy (część gruntów leżących w obrębach 
Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi i Turza);

• Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (Uchwała Nr XXXV/535/17 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie 
Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. z 2017 r. poz. 3205) 
obejmuje 834 ha północnego fragmentu gminy (znaczna część obrębu 
Olszyny oraz niewielki fragment obrębu Rzepiennik Strzyżewski);

• Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (Uchwała Nr 
XLVIII/754/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 
2018 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 
Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim (Dz. 
Urz. z 2018 r. poz. 3524) obejmuje 5 190 ha, tj. pozostałą powierzchnię 
gminy;

• osiem pomników przyrody, przeważnie wiekowych dębów (Olszyny, 
Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy).

lasy

ochrona środowiska
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rysunek 23. obszary chronione na obszarze Gminy rzepiennik strzyżewski

W celu umożliwienia rozprzestrzeniania się gatunków, w ramach 
europejskiej sieci ekologicznej ECONET, wyznaczone zostały obszary 
o węzłowym znaczeniu międzynarodowym oraz łączące je korytarze. 
Najważniejszy z nich to korytarz ekologiczny Pogórze Ciężkowickie 
(GKPd-8). Ponadto, zgodnie z planami ochrony parków krajobrazowych 
wykonanych przez Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego, zostały wyznaczone korytarze lokalne.

6.2.4. Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód

Gmina Rzepiennik położona jest w zlewni rzek Dunajec i Wisłoka 
będących dopływami Wisły. Jej sieć wodna jest stosunkowo bogata. 
Stanowią ją drobne cieki odwadniające wzniesienia, wpadające do 
potoków płynących dnami dolin, z których najważniejsze to: Rzepianka 
(nazywana również Rzepiennikiem) – potok długości ok. 13,5 km, 
prawobrzeżny dopływ Białej oraz Olszynka – lewy dopływ Ropy  
o długości około 24 km. 

Rzeki i potoki płynące przez teren gminy mają charakter rzek górskich 
i cechują się znacznymi wahaniami przepływów. Wezbrania roztopowe 
i deszczowe występują tutaj często oraz mają szybki przebieg, co 
wynika z dużego nachylenia stoków i znacznego wylesienia terenu. 

rzeki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUGiK
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Wylewy powodziowe zalewają zwykle jedynie najniższe poziomy dolin. 
Podmokłości stałe lub okresowe występują w dnach dolin, na terenach 
osuwiskowych, w lejach źródłowych oraz u podnóży stoków.

Od 2007 roku, na wybranych ciekach wodnych gminy (8 rzek i potoków) 
jest prowadzony monitoring wód powierzchniowych: na sześciu stan 
wód jest dobry, na dwóch zły (Olszynka, Moszczanka). Na terenie 
gminy znajdują się zlewnie następujących Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych rzecznych, których stan określa się jako:
• „Rzepianka” (kod RW2000122148569) – dobry;
• „Olszynka” (kod RW2000122182899) – zły;
• „Moszczanka” (kod RW2000122182749) – zły;
• „Sitniczanka” (kod RW2000122182789) – dobry;
• „Rostówka” (kod RW200012214858) – dobry;
• „Ostruszanka” (kod RW2000122148552) – dobry;
• „Biała od Binczarówki do Rostówki” (kod RW2000142148579) – dobry;
• „Szwedka” (kod RW2000122148699) – dobry. 

Obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski znajduje się w zasięgu dwóch 
jednostek Jednolitych Części Wód Podziemnych:
• JCWPd nr 150 o identyfikatorze UE: PLGW2000150 – związany ze 

zlewnią Dunajca, zasilany poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 
atmosferycznych oraz w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód 
powierzchniowych;

• JCWPd nr 151 o identyfikatorze UE: PLGW2000151 – związany ze 
zlewnią Wisłoka, zasilany głównie poprzez bezpośrednią infiltrację 
opadów atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez 
infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ z podłoża.

Na podstawie badań, prowadzonych w latach 2012 i 2016, jakość wód obu 
zbiorników kwalifikuje się jako dobry, a ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych określa jako niezagrożone.

Funkcjonujące na terenie gminy aglomeracje wodnościekowe obejmujące: 
Rzepiennik Strzyżewski i Rzepiennik Biskupi oraz Olszany powinny być 
sukcesywnie rozwijane, a włączane w nią obszary wyposażane w systemy 
kanalizacji zbiorczej i podpinane do oczyszczalni ścieków (w pierwszej 
kolejności Turza).

Na nieznacznym obszarze gminy występują tereny narażone na ryzyko 
powodzi, w tym tereny szczególnego zagrożenia powodzią, które wynikają 
z map zagrożenia powodziowego, opracowanych przez Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej. Obejmują one dolinę rzeki Olszynki w sołectwie 
Olszyny. 

Powyższe obszary należą do obszarów o szczególnym zagrożeniu 
powodzią, w związku z tym, że zasięg zalewów dla przepływów 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% zagraża istniejącej zabudowie, 
wskazane jest, by w obrębie wyznaczonych obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią ograniczało się wyznaczanie nowej zabudowy. 

wody podziemne

zagrożenie powodziowe
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W związku z powyższym, w nowoopracowanym „Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowana” z września 2021 roku, nowe tereny 
budowlane we wskazanych obszarach ograniczono do niezbędnego 
minimum w granicach miejscowości Olszyny. 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski znajduje się zarówno w obrębie zlewni 
Dunajca, jak i Wisłoki, w związku z czym znajduje się ona w większej części 
na terenie działalności RZGW Kraków, natomiast w mniejszej części na 
terenie RZGW Rzeszów. 

W związku ze specyfiką terenu, przyszłe postępowania administracyjne, 
dotyczące wydawania decyzji budowlanych, prowadzone będą 
z uwzględnieniem stosownych przepisów ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Również postępowania, 
dotyczące wydawania decyzji o pozwoleniach na budowę prowadzone 
będą z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane oraz przepisów 
wykonawczych do niej.

Poniżej, na mapach pochodzących z zasobów hydroportalu, w ramach 
Informatycznego Systemu Osłony Kraju, zaprezentowano aktualny stan 
zagrożeń powodziowych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

rysunek 24. Mapa zagrożenia powodziowego dla gminy rzepiennik strzyżewski

Źródło: Hydroportal
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6.2.5. zabytki i krajobraz kulturowy

Krajobraz kulturowy gminy Rzepiennik Strzyżewski jest materialnym 
świadectwem jej bogatej historii. O odrębności i specyfice tego obszaru 
stanowi zamieszkująca go grupa etniczna (Pogórzanie) oraz dramatyczna 
historia lokalna, mocno związana z emancypacyjnymi ruchami chłopskimi 
XIX wieku i narodowymi w XX wieku. 

Bogata kultura ludowa Pogórzan, wytworzona na pograniczu góralsko-
krakowskim oraz oryginalne wpływy kulturowe Łemków – sąsiedniej 
odrębnej grupy etnicznej i wyznaniowej, złożyły się na atrakcyjność 
i różnorodność tradycji tamtejszych wsi. Dotyczyło to zarówno 
budowania domostw, uprawiania roli, eksploatacji lasu, prowadzenia 
licznych rzemiosł, jak również form świętowania, czyli licznych obrzędów 
dorocznych i rodzinnych. Wiele bezcennych świadectw miejscowej 
kultury ludowej przetrwało do dziś w zabytkach materialnych, np. 
domy pogórzańskie w Olszynach – stanowiące przykład budownictwa 
drewnianego i zdobienia domów z przełomu XIX i XX wieku.

Na terenie gminy znajduje się kilka, godnych odnotowania obiektów, 
takich jak kościoły, dwory, cmentarze i kaplice. Najważniejsze z nich to:
• kościół św. Jana Chrzciciela z dzwonnicą w Rzepienniku Biskupim, 

obiekt jednonawowy, budowany na zrąb z bali modrzewiowych 
i sosnowych, podbity gontem. W kościółku znajduje się 
późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII wieku z obrazem 
Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z 1719 roku, tryptyk gotycko-
renesansowy z XVI wieku ze scenami z życia św. Mikołaja i Męki 
Pańskiej oraz barokowy ołtarz boczny z XVII wieku z wizerunkiem św. 
Jana Chrzciciela;

kultura ludowa

zabytki

rysunek 25. Mapa ryzyka powodziowego dla gminy rzepiennik strzyżewski

Źródło: Hydroportal
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• kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzepniku 
Biskupim, jeden z pierwszych wybudowanych (1856–64) na ziemiach 
polskich, neogotycki kościół – wzniesiony z cegły i kamienia, 
z bazylikowym z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie;

• kościół pw. Podwyższenia Krzyża z 1900 roku w Olszanach, drewniany 
o konstrukcji zrębowej, trójnawowy z węższym prezbiterium, zakrystią 
i niewielką kruchtą;

• dwór szlachecki z XVI wieku w Rzepienniku Biskupim, niegdyś własność 
Szołajskich i Więckowskich. Z resztkami dawnego parku oraz XIX 
wieczna zabudową gospodarczą;

• cmentarze wojenne nr 113 i 114 będące materialnymi świadectwami 
I wojny światowej.

W skali gminy, najwięcej zabytków jest na terenie sołectwa Rzepiennik 
Biskupi (7), a w następnej kolejności na terenie sołectwa Rzepiennik 
Strzyżewski. Jedynie w Kołkówce nie ma żadnych obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków. Łącznie, poprzez umieszczenie w wojewódzkim 
Rejestrze i Ewidencji Zabytków oraz gminnej Ewidencji Zabytków (stan 
na lipiec 2021 roku), na terenie gminy objęto ochroną 36 obiektów (17 
Rejestr, 14 Ewidencja Wojewódzka, 5 Ewidencja Gminna).

rysunek 26. regiony etnograficzne Małopolski

Źródło: https://www.etnozagroda.pl
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W Studium przestrzennym i miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, przewidziano stosowną ochronę wszystkich obiektów 
dziedzictwa kulturowego ujętych w rejestrach prowadzonych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Najważniejszą placówką kulturalną w gminie jest Gminne Centrum 
Kultury, Czytelnictwa i Promocji. Jego działalność prowadzana jest 
w obiektach rozlokowanych w prawie wszystkich miejscowościach:
• Rzepiennik Strzyżewski – główna sala widowiskowa,
• Rzepiennik Suchy – świetlica „Zygzak” i biblioteka,
• Olszany – świetlica „Skrzaty”, biblioteka i kino,
• Rzepiennik Biskupi – świetlica „Cav(f)e Salvadore” i biblioteka,
• Turza – świetlica „Stokrotka” i biblioteka.

W 2020 roku, na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski działo 10 kół, 
klubów, a ich członkami było 145 osób. Ich działalność koncentrowała 
się na zajęciach z plastyki, teatru, muzyki, organizacji wystaw, seansów 
kinowych oraz zajęciach w ramach Ognisk Muzycznych, zespołów 
tanecznych i folklorystycznych.

6.2.6. Gospodarka

Na koniec grudnia 2020 roku, w gminie Rzepiennik Strzyżewski 
w rejestrze REGON ujęte były 364 podmioty gospodarki narodowej. 
Ich liczba systematycznie rośnie od 2014 (o ponad 27%). Nadal jednak 
gmina charakteryzuje się niższym wskaźnikiem przedsiębiorczości (539 
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców) 
niż w powiat tarnowski (740) i w województwo małopolskie (1 250). 
W 2020 roku również liczba osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą była zdecydowanie niższa niż w powiecie i regionie (w 2020 
roku, na 1 000 ludności gminy wynosiła 45 osób).

Na gminnym rynku gospodarczym dominują mikroprzedsiębiorstwa. Aż 
95,9% rynku stanowią firmy zatrudniające do 9 osób (349 firm). Tylko 15 
podmiotów to firmy z klasy wielkości 10–49 pracujących. 

Ponad 26% wszystkich podmiotów gospodarczych w gminie prowadziło 
działalność w sekcji sekcja F – budownictwo. Kolejnym sekcjami, w których 
zarejestrowanych było najwięcej firm to: sekcja C – przetwórstwo 
przemysłowe (22%) i sekcja G – handel hurtowy i detaliczny oraz 
naprawa pojazdów samochodowych i motocykli (19,8%)). Udział sektora 
kreatywnego, w ogóle zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 
wahał się od 2,2% do 3,6%.

Na podstawie informacji o liczbie podmiotów gospodarczych według grup 
rodzajów działalności, można zauważyć, że na przestrzeni 10 lat (2009–
2018) liczba podmiotów z sektora rolnictwa właściwie nie uległa zmianie 
i w 2018 roku wyniosła 6. Natomiast w pozostałych sektorach nastąpił 
zdecydowany wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Oznacza to, iż 
działalność rolnicza w gminie stopniowo traci na znaczeniu.

Centrum Kultury,  
Czytelnictwa i Promocji

Gmina charakteryzuje się niższym 
wskaźnikiem przedsiębiorczości 
(539 podmiotów gospodarczych 
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.
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Najbardziej znaczącymi zakładami pracy, pod względem liczby 
zatrudnionych, są placówki Urzędu Gminy oraz placówki szkolne. 
Ponadto można wyróżnić kilka mniejszych zakładów pracy: Barbara Sp. 
z o.o. – produkcja pasz dla rolnictwa, Auto-Usługi R. Sopala, Osika meble 
– produkcja wysokiej jakości mebli drewnianych, Dominex – transport, 
produkcja wyrobów stalowych.

Mimo, iż w gminie brakuje dużego prywatnego zakładu pracy, liczba 
pracujących od 2014 roku systematycznie rosła i w roku 2020 wyniosła 
620 zatrudnionych (wskaźnik 92 os./1 000). Ten wzrost (o 30,3% od 
2014 roku) jest wynikiem dużej migracji zarobkowej. Wśród aktywnych 
zawodowo mieszkańców 467 osób wyjeżdżało do pracy do innych 
gmin, a tylko 56 pracujących przyjeżdżało do pracy spoza gminy – tak 
więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi (–)411. Aktywni 
zawodowo mieszkańcy pracują głownie w sektorze rolniczym (57,0%) 
oraz w przemyśle i budownictwie (15,2%), a także w sektorze usługowym 
(13,2%). 

W 2019 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie 
Rzepiennik Strzyżewski wynosiło tylko 3 779,10 PLN, co odpowiadało 
72,90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. 

Ważnym potencjałem gospodarczym gminy są użytki rolne. Łącznie 
zajmują one 59,15% jej powierzchni (4 183 ha). W głównej mierze, są 
to grunty rolne klasy III i IV oraz około 612 ha (9% powierzchni gminy) 
zaliczanych do gleb chronionych. Ponad 80% gruntów ornych gminy, 
zajmują gleby pyłowe całkowite w typie brunatnym i pseudobielicowym. 
Analizując kwestię przydatności rolniczej gleb, przeważają kompleksy 
gleb pszenno-żytnich i pszenno-ziemniaczanych. Niestety, najlepsze 
bonitacyjnie kompleksy lokują się wzdłuż dróg, prowadzonych w dolinach 
rzecznych. Może to stanowić barierę dla rozwoju pozarolniczych form 
zabudowy, np. mieszkaniowej lub usługowej.

Wysoki wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, 
który waha się od 69,3 do 87 punktów (w zależności od lokalizacji działki), 
sprzyja rozwojowi uprawy zbóż i warzyw oraz sadownictwu, a co za tym 
idzie, rozbudowie przemysłu rolno-spożywczego zorientowanego na 
produkcję eko-żywności. 

Gospodarka leśna skoncentrowana jest na działaniach zmierzających do 
zachowania wielofunkcyjności lasów i ich wszechstronnej użyteczności 
oraz ochrony, jako istotnego zasobu endogenicznego.

Jedną z dziedzin rozwoju gospodarczego gminy, może stać się turystyka 
i rekreacja. Sprzyjają temu walory kulturowe, atrakcyjne powierzchnie 
lasów, górzyste krajobrazy, kształtujące się w sąsiedztwie produkty 
rekreacyjne i turystyczne, np. ścieżka w koronach drzew, park zdrojowy 
w Ciężkowicach oraz istniejące już atrakcje turystyczne, zwłaszcza 
ścieżki piesze i rowerowe. Warunkiem koniecznym jest widoczna 
poprawa infrastruktury turystycznej (baza noclegowa i gastronomiczna), 

użytki rolne

gospodarka leśna

turystyka i rekreacja
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zwiększenie atrakcyjności pobliskich ośrodków miejskich (Tuchów, 
Ciężkowice), modernizacja powiązań komunikacyjnych, zarówno tych 
o charakterze regionalnym – lepszy dostęp do kolei i do przyszłej trasy S19 
– jak i lokalnym (Tarnów, Biecz, Gorlice) oraz poprawa i kreacja lokalnych 
produktów i atrakcji turystycznych. 

W zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, działania władz lokalnych 
powinny koncentrować się na wykreowaniu niewielkiego obszaru 
aktywności gospodarczej (3–4 ha), pozyskiwaniu inwestorów, sieciowaniu 
funkcjonujących podmiotów oraz wspieraniu rodzimej przedsiębiorczości, 
zwłaszcza funkcjonującej lub rodzącej się na bazie zasobów endogennych, 
w turystyce oraz leśnictwie, rolnictwie i związanym z nim przetwórstwie 
rolno-spożywczym. 

6.2.7. komunikacja i transport

Górzysty charakter terenu oraz zaszłości historyczne powodują, że 
transport i komunikacja w gminie Rzepiennik Strzyżewski jest słabo 
rozwinięta i opiera się wyłącznie na układzie drogowym. Jej główną oś, 
a zarazem główną oś rozwoju gminy, stanowi droga wojewódzka nr 980 
pośrednio łącząca gminę z układem komunikacyjnym kraju (węzeł A4 
w Tarnowie). Arteria ta, zapewnia również powiązanie komunikacyjne 
z bliższymi i dalszymi miejscowościami sąsiedzkimi, takimi jak Zakliczyn, 
Gromnik, Jurków, Roztoka, Biecz, a pośrednio również z takimi miastami 
jak Nowy Sącz i Gorlice. Występujące na niej obciążenie ruchem dobowym 

rysunek 27. sieć transportowa w gminie rzepiennik strzyżewski

Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Rzepiennik Strzyżewski
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jest niskie (w 2015 roku 2 712 pojazdów). Dostępność komunikacyjną 
w zakresie ponadlokalnym oraz obsługę poszczególnych miejscowości 
zapewnia sieć dróg gminnych i powiatowych o łącznej długości około 
310,5 km.

Drogi wojewódzkie i powiatowe mają nawierzchnię asfaltową, taką 
nawierzchnię lub nawierzchnie utwardzone ma większość dróg gminnych.  

Przez teren gminy nie przechodzi linia kolejowa. Najbliższe przestanki 
PKP znajdują się w Gromniku, w Chojniku, Lubaszowej i we wsi 
Bogoniowice – w zależności od miejsca w gminie Rzepiennik odległość do 
tych przystanków waha się od 10 do 15 km z czasem dojazdu ok. 10–15 
minut.

Według danych GUS, w 2020 roku, na terenie gminy nie odnotowano 
ścieżek rowerowych w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. 
Natomiast funkcjonują trzy ścieżki rowerowe o charakterze turystyczno-
rekreacyjnym i łącznej długości 30,5 km. Ścieżki są powiązane z systemem 
tras rowerowych w sąsiednich gminach. 

Komunikacja pasażerska na terenie gminy jest obsługiwana przez firmy 
prywatne (w 2020 roku – Voyager Transport Sp. z o.o. i PTP „TRANSPORT, 
TRANZIT”). Gmina posiada bezpośrednie połączenia z Krakowem, 
Tarnowem i Gorlicami. W 2019 roku na terenie gminy funkcjonowały  
33 przystanki.

rysunek 28. szlaki rowerowe w Gminie rzepiennik strzyżewski

Źródło: https://rzepiennik.pl/trasy-rowerowe/
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rysunek 29. Mapa przystanków w gminie rzepiennik strzyżewski

Źródło: System Informacji Przestrzennej Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski leży w połowie drogi pomiędzy portami lotniczymi 
o charakterze regionalnym. Od lotniska Kraków-Balice dzieli go 120 
km, zaś do lotniska Rzeszów-Jasionka, w zależności od wybranej drogi, 
pomiędzy 113, a 121 km.

Warto jednocześnie odnotować, iż Uchwałą Nr LVI/908/14 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 roku 
„Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
w Województwie Małopolskim” wskazano, że celem strategicznym 
województwa jest poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej 
w województwie małopolskim, poprzez rozwój zrównoważonego systemu 
transportu zbiorowego. W związku z realizacją tych celów, wskazano 
na potrzebę uruchomienia linii autobusowej pomiędzy Gorlicami 
a Tarnowem, która poprowadzona jest przez teren Gminy Rzepiennik 
(plansza zbiorcza przebiegu linii dowozowych). Uruchomienie tej linii ma 
istotne znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej Rzepiennika 
Strzyżewskiego względem miasta subregionalnego, a także okolicznych 
terenów, przez które poprowadzona zostanie nowa linia. 
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rysunek 30. plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie Małopolskim

Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim 

plan Transportowy

Modernizacja układu komunikacyjnego gminy Rzepiennik Strzyżewski 
wymaga dalszych wysiłków. W układzie ponadgminnym, władze 
winny wspierać działania na rzecz budowy drogi krajowej S73 oraz 
konsekwentnej poprawy parametrów DW nr 980 W układzie lokalnym 
i gminnym na działaniach, na rzecz uzupełniania sieci połączeń 
wewnętrznych, modernizacji parametrów technicznych dróg oraz 
poprawie dostępu do stolic sąsiednich miasteczek (usługi i komunikacja 
kolejowa). Szczególnie pilnego wypracowania i wdrożenia wymaga gminny 
program poprawy komunikacji pieszej i rowerowej, ponieważ występują 
spore braki w wyposażeniu dróg w odpowiedniej jakości infrastrukturę dla 
transportu pieszego: chodniki, kładki, mostki, etc.

6.2.8. Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rzepiennik Strzyżewski,  
to 1 900 nieruchomości, praktycznie w 100% stanowiące własność 
prywatną. W 2020 roku w gminie Rzepiennik Strzyżewski oddano 
do użytku 8 mieszkań (domków jednorodzinnych), wszystkie zostały 
przeznaczone na cele indywidualne. Przeciętna powierzchnia użytkowa 
nieruchomości mieszkalnej na terenie gminy to 98,3 m², a przeciętna  
liczba metrów na jedną osobę to 27,8 m².

mieszkania
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Pomimo położenia gminy Rzepiennik Strzyżewski w obszarach wyjątkowo 
cennych przyrodniczo i wymagających szczególnego traktowania, proces 
budowy systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie nie został 
zakończony. 

Operatorem funkcjonującego na obszarze gminy systemu 
wodnościekowego jest Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” w Tuchowie. 
Firma pobiera wodę z ujęć powierzchniowych, z rzeki Białej Tarnowskiej. 
W zależności od pory roku i zapotrzebowania klientów, stopień 
wykorzystania ujęcia wahał się w granicach 50–60% wydajności.

Według danych statystycznych, na koniec 2020 roku, z instalacji 
wodociągowej o długości 70,8 km korzystało 1 519 mieszkańców gminy 
(475 przyłączonych budynków), natomiast z sieci kanalizacyjnej o długości 
76 km korzystało 2 178 mieszkańców (700 przyłączonych budynków). 

W 2020 roku sieć gazowa na obszarze gminy liczyła 124,2 km długości 
i korzystało z niej 3 947 mieszkańców (1 234 posesje). 

Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewnia gminie krajowy 
system energetyczny, poprzez zlokalizowaną w Ciężkowicach stację 
elektroenergetyczną 110/15 kV. Na terenie gminy funkcjonuje 67 stacji 
SN/nN. Energia elektryczna dostarczana jest poprzez dystrybucyjną 
sieć średniego napięcia 15 kV, stacje SN/nN i sieć niskiego napięcia 
0,4kV. Obecny system dostaw energii jest wystarczający pod względem 
zapotrzebowania oraz pewność zasilania. Może być w każdej chwili 
rozwijany. 

Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski, określono trzy typy warunków 
przyłączeniowych do odnawialnych źródeł energii elektrycznej o łącznej 
mocy zainstalowanej w wysokości 10 kW. Stanowią je wyłącznie 
mikroinstalacje.

woda i kanalizacja

gaz i energia elektryczna

nowa kanalizacja  
w rzepienniku suchym
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Budowa kanalizacji w rzepienniku suchym

Na terenie gminy systematycznie poprawia się zasięg telefonii 
komórkowej. Nadal jednak są obszary funkcjonujące poza zasięgiem 
swoich stacji bazowych. Zastrzeżenia budzi też jakość sygnału. Zakłada 
się, iż budowa sieci szerokopasmowej (realizowana przez władze 
regionalne Małopolska Sieć Szerokopasmowa) zostanie dokończona 
i spięta w funkcjonalną całość w roku 2023. Celem projektu jest 
udostępnienie możliwości sieci dla 90% gospodarstw domowych 
i 100% instytucji publicznych. W dalszej kolejności projekt ten pozwoli 
na inicjowanie działań samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców, 
mających na celu dotarcie do maksymalnej liczby mieszkańców 
i turystów. Równolegle do rozwoju sieci przewodowej, rozwija się 
sieć bezprzewodowego Internetu. Do 2025 roku zakłada się pokrycie 
obszarów zurbanizowanych zasięgiem sieci piątej generacji (5G) 
o parametrach porównywalnych z dzisiejszymi możliwościami sieci 
przewodowych.

Gmina Rzepiennik Strzyżewski nie posiada scentralizowanego systemu 
ciepłowniczego. W przypadku 439 posesji, do ogrzewania mieszkań 
wykorzystywane jest paliwo gazowe.

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy 
Rzepiennik Strzyżewski – na podstawie zawartych umów w 2021 roku 
– odpowiada Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „Kombud” 
z Ciężkowic. W 2020 roku w Gminie Rzepiennik Strzyżewski zebrano  
1 020,37 ton odpadów (tylko 124 kg na mieszkańca), w tym blisko 50%  
to odpady zbierane w sposób selektywny.

telekomunikacja  
i Internet

ciepło

śmieci
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6.3. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania 
i prowadzenia polityki przestrzennej

6.3.1. Maksymalne zapotrzebowanie na nowe tereny 
mieszkaniowo-usługowe

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
wprowadzona w 2015 roku, nałożyła obowiązek weryfikacji ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju, w tym obowiązek 
sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Podstawą 
bilansu jest określenie maksymalnego, w skali gminy, zapotrzebowania 
na nową zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, 
w podziale na funkcje zabudowy. 

W ramach opracowania poddano weryfikacji, podane w studium, 
maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową.

Prognozowana liczba mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski, 
przy założonych podwyższonych standardach zamieszkiwania oraz 
przy zwiększeniu zapotrzebowania o 30% dla okresu kierunkowego 
(2050) i proporcjonalnie 10% dla perspektywicznego (2030) generuje 
maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową: około  
38 tys. m2 PUM do 2030 r. przy założeniu standardu zamieszkiwania na 
poziomie około 31,3 m2/mieszkańca w 2030 r. oraz 133,5 tys. m2 PUM  
do 2050 r. przy założeniu standardu zamieszkiwania na poziomie około 
38,3 m2/mieszkańca w 2050 r.

6.3.2. obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej

Na podstawie analiz zwartości zabudowy, jej wyposażenia 
w infrastrukturę techniczną i społeczną, wyznaczono obszary o w pełni 
wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (WZS). 
Uznano, że są to obszary, które wykazują określony stopień koncentracji 
zabudowy, posiadają dostęp do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
do podstawowych usług publicznych oraz publicznego transportu 
zbiorowego.

Za minimalny stopień zwartości struktur zabudowy przyjęto 
zgrupowanie, co najmniej 40 budynków, niebędących budynkami 
o funkcji pomocniczej, w którym odległości pomiędzy sąsiadującymi 
budynkami nie przekraczają 50 m. Za obszary posiadające dostęp do sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej przyjęto te, które położone są w granicach 
wyznaczonych aglomeracji wodno-ściekowych. Za obszary wyposażone, 
w wystarczającym stopniu, w infrastrukturę społeczną przyjęto te, które 
położone są w odległości do 3 000 m od szkoły podstawowej. Przyjęto, że 
obszary funkcjonującej zabudowy mają dostęp do dróg publicznych.

Maksymalne zapotrzebowanie na 
zabudowę mieszkaniową:  
około 38 tys. m2 PUM do 2030 r.  
oraz 133,5 tys. m2 PUM do 2050 r. 
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6.3.3. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej (WZS), rozumiana jest jako możliwość 
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażona 
w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy.

Chłonność obszarów WZS wyrażona przez powierzchnię użytkową 
możliwej zabudowy została oszacowana, jako iloczyn powierzchni terenu 
możliwego do zabudowy netto3 wskaźnika intensywności zabudowy oraz 
współczynnikiem określającym stosunek powierzchni całkowitej budynku 
do pow. użytkowej.

6.3.4. wyznaczenie obszarów o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz terenów możliwych 
do nowej zabudowy wg bazy BdoT

Do analiz wykorzystano wektorowe dane przestrzenne (BDOT10k4, 
EGiB5) oraz narzędzia GIS. Wyznaczanie obszarów WZS przeprowadzono 
według następujących kroków: 
• krok 1: Wskazanie budynków niebędących budynkami o funkcji 

pomocniczej tj. z wyłączeniem zabudowy rolniczej, gospodarczej, 
garaży, magazynów.

• krok 2: Analiza zwartości zabudowy – wyznaczenie buforów 50 m od 
budynków, wyodrębnienie zagregowanych buforów, w których znajduje 
się łącznie co najmniej 40 budynków.

• krok 3: Uwzględnienie kryterium dostępu do sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz do podstawowych usług publicznych – dodanie 
zasięgów aglomeracji (Prawo wodne) oraz buforów 3 000 m od szkół 
podstawowych. 
Obszar wyznaczony w krokach 1–3 uznano za obszar o w pełni 
wykształconej i zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (WZS).

• krok 4: Z ww. obszaru wyłączono tereny zabudowane (RTZB wg BDOT) 
oraz drogi, lasy i wody. Obszar ten uznano tereny możliwe do zabudowy 
w ramach WZS.

Przyjęto, że udział zabudowy mieszkaniowej, w ogóle terenów zabudowy, 
będzie zbliżony do istniejącego. Przyjęto zatem, że 90% ww. terenów 
możliwych do zabudowy ogółem, będą to tereny mieszkaniowe.

3 Przyjęto, że obszary wskazane w analizie, to tereny możliwe do zabudowy brutto, z których 
do zabudowy przeznaczone będzie około 60% powierzchni, pozostała część zaś stanowić 
będą drogi wewnętrzne, funkcje towarzyszące w tym zieleń, tereny rekreacji i komunikacji, itp.
4 Portal BDOT10k to aplikacja służąca do wizualizacji i analiz danych topograficznych 
BDOT10k, które wchodzą w skład centralnej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego. https://bdot10k.geoportal.gov.pl
5 Powiatowa Ewidencja Gruntów i Budynków. https://uldk.gugik.gov.pl
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Potencjalne wskaźniki intensywności zabudowy netto, zostały przyjęte 
w oparciu o stan istniejący – wyliczonym dla terenów zainwestowanych: 
zabudowa mieszkaniowa MN ≈ 0,25.

Wyliczona, zgodnie z powyższymi założeniami, chłonność obszarów WZS 
dla funkcji mieszkaniowej, na obszarze całej gminy, wynosi około 81,9 ha  
terenu netto i 133,3 tys. m2 PUM (powierzchni użytkowej mieszkań). Na 
ww. terenach mogłoby zamieszkać ponad 3,5 tys. osób w standardzie 38,3 
PUM/1 mieszkańca (oczekiwany poziom w 2050 r.).

Jak wskazano, maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową 
wyniosło około 38 tys. m2 PUM do 2030 r. i około 133,5 tys. m2 PUM do 
2050 r. Taka wielkość PUM według ww. wskaźników urbanistycznych 
generuje zapotrzebowanie na około 23–82 ha powierzchni gruntów 
mieszkaniowych netto6.

Chłonność obszarów WZS przekracza maksymalne zapotrzebowanie 
na nową zabudowę mieszkaniową w 2030 roku i jest niemal równa 
zapotrzebowaniu przewidywanemu dla roku 2050. Bilans terenów 
pokazuje, że nie ma potrzeby i nie należy wskazywać nowej zabudowy 
poza obszarem WZS.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych miejscowościach wskazano 
rozległe obszary zwartej zabudowy, które ze względu na brak 
aglomeracji ściekowej nie zostały zaklasyfikowane do zabudowy w pełni 
wykształconej. Szczególnie w miejscowości Turza i Rzepiennik Suchy, 
po ujęciu ich w aglomeracji, niezbędne będzie stworzenie możliwości 
uzupełniania zabudowy.

Chłonność obszarów wynosi  
około 81,9 ha terenu netto  
i 133,3 tys. m2 PUM.

zapotrzebowanie na powierzchnię
gruntów mieszkaniowych netto
wyniosło ok. 38 tys. m2 PUM.

Sołectwo

Powierzchnia 
możliwa do 
zabudowy 

ogółem BRUTTO 
(ha)

Powierzchnia 
możliwa do 
zabudowy 

ogółem  
NeTTO (ha)

Powierzchnia 
możliwa do 
zabudowy 

pod funkcję 
mieszkaniową  

NeTTO (ha)

Chłonność 
terenów 

mieszkaniowych  
(PUM w m²)

Chłonność 
demograficzna  

do 2030 r.  
(w osobach) 

Chłonność 
demograficzna  

do 2050 r.  
(w osobach) 

olszany 81,08 48,65 43,78 71,2 3 497 2 858

rzepiennik Biskupi 35,91 21,55 19,39 31,6 1 549 1 266

rzepiennik 
strzyżewski 34,67 20,80 18,72 133,3 1 495 1 222

rzepiennik suchy

Brak obszaru o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (wZs)kołkówka

Turza

Razem 151,66 91,00 81,90 133,3 6 541 5 346

Tabela 11. Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (wzs) 
w gminie rzepiennik strzyżewski

6 Teren mieszkaniowy (TM) brutto, oznacza tereny dla stref mieszkaniowych, w których mogą 
pojawiać się inne funkcje towarzyszące, jak np. zieleń, usługi, tereny komunikacji i rekreacji, 
itp. Ze względu na skalę i stopień generalizacji danych przyjęto, że TM netto = 60% TM brutto.
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120 6 Model struktury funkcjonalno-przestrzennej

rysunek 31. obszar o zwartej i w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w gminie 
rzepiennik strzyżewski

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy BDOT
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Władze gminy, planując rozwój zabudowy mieszkaniowej, winny 
brać pod uwagę nie tylko możliwości przestrzenne ujawnione na 
zamieszczonych wyżej mapach oraz konieczności historyczne – wymiana 
zdekapitalizowanej tkanki zabudowy, uzupełnienia i rewitalizacja. 
Ważnymi wyzwaniami, są również działania na rzecz poprawy struktury 
funkcjonalno-przestrzennej poszczególnych wsi, poprzez dążenie 
do jej zagęszczenia, a w sprzyjających warunkach ukształtowania 
lokalnych centrów. Istotnym są również działania zmierzające do 
uzyskania konsensusu pomiędzy oczekiwaniami i preferencjami osób 
zainteresowanych budową lub kupnem nowego mieszkania, a interesem 
społeczności miejscowości i całej gminy.

Na obecnym etapie rozwoju gminy Rzepiennik Strzyżewski, szczególnie 
istotne staje się wzmocnienie roli stolicy gminy, tak aby stała się 
ośrodkiem oferującym pełen zakres usług publicznych, niezbędnych 
do funkcjonowania społeczności lokalnej i znaczącym ośrodkiem usług 
komercyjnych. Jednocześnie ważny jest rozwój funkcji komplementarnych 
w pozostałych dużych miejscowościach gminy. Istotnym będzie również 
pozyskanie kapitału, w tym kapitału miejscowego, którego aktywność 
przyczyni się do uruchomienia endogennych potencjałów obszaru 
(turystyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny), stworzy 
nowe miejsca pracy oraz stanie się źródłem zwiększonych dochodów 
(prywatnych i publicznych). 

W ramach rozwoju zabudowy mieszkaniowej należy doprowadzić do 
uruchomienia komunalnego budownictwa wielorodzinnego (małe domy), 
między innymi w celu stworzenia oferty dla pozyskania niezbędnych 
gminie fachowców. Uruchamiając nowe obszary zabudowy, należy ustalić 
kolejność jej realizacji dostosowując do dynamiki procesu zmian ludności 
w sołectwach oraz możliwości finansowych gminy (uzbrojenie terenu).

rysunek 32. zmiana liczby ludności poszczególnych sołectw gminy w latach 2013–2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Gminy Rzepiennik Strzyżewski
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6.4. Zasady i rekomendacje dla polityki przestrzennej

zasada nr 1. 
polityka przestrzenna
1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski” z 2021 roku jest 
dokumentem nowoczesnym, spełniającym wszystkie ustawowe 
wymogi i odpowiadającym na problemy przestrzenne gminy. 

2. Pilna aplikacja jego ustaleń, winna nastąpić poprzez szybkie wdrożenie 
nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

3. Wdrażając plany miejscowe należy pamiętać, iż cały obszar gminy 
objęty jest ochrona prawną, m.in. ze względu na wybitne walory 
środowiskowe. W związku z powyższym, obszar ten należy traktować 
jako zasób, a nie surowiec. Im bliżej jego wyczerpania, tym cena za 
dostęp będzie większa.

4. Posiadanie nowego studium nie zdejmuje z władz obowiązków 
wynikających z konieczności szerokiej współpracy przy jego 
wdrażaniu. Planowanie przestrzenne jest zadaniem wymagającym 
zaangażowania dużej liczby interesariuszy, a poziom trudności 
i komplikacji dodatkowo wzrasta, w przypadku objęcia pracami 
obszarów o skomplikowanych uwarunkowaniach, znacznych 
powierzchniach, czy też takich, w których interesy właścicieli się 
zagęszczają, aż do sprzeczności. Proces ten należy prowadzić w pełni 
rzeczowo i transparentnie.

5. W Gminie nie wszystko musi się jej „opłacać”.  Sporządzając miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego precyzyjnie należy ważyć 
interesy. Ustalenia, które mogą być korzystne dla jednych, nie muszą 
być korzystne dla innych właścicieli. „Ucieranie” kompromisów jest 
zajęciem żmudnym, ale koniecznym.

6. Aplikując politykę przestrzenną gminy należy pamiętać, że każda 
ingerencja w przestrzeń (zabudowa lub inna zmiana zagospodarowania 
działki) wymaga odpowiedniego uzasadnienia, a następnie musi 
być ujęta normatywnie, najlepiej w planie zagospodarowania 
przestrzennego, przygotowanym w oparciu o ustalenia 
zintegrowanych strategii – rozwoju i przestrzennej. 

7. W planach zagospodarowania przestrzennego należy jednoznacznie 
określić nie tylko, gdzie i co można budować, gdzie budować nie 
można, ale również w jakiej kolejności i na jakich warunkach można 
zabudowywać poszczególne, przeznaczone do zabudowy obszary. 
W prawie do przebudowy i zabudowy pierwszeństwo należy przyznać 
terenom już zagospodarowanym (tzw. „brownfield”), następnie 
wolnym działkom w obszarach istniejącej WZS. Inwestycje na terenach 
wcześniej nie zabudowanych (tzw. „greenfield”) należy rozważać 
dopiero po całkowitym (znacznym) wykorzystaniu potencjału tych 
pierwszych i drugich terenów oraz po uzbrojeniu ich w podstawową 
infrastrukturę komunalną (droga, woda i kanalizacja).

  8. Opracowując i uchwalając nowy, miejscowy plany zagospodarowania 

polityka 
przestrzenna
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przestrzennego należy zwrócić uwagę na jego realność i czas 
potrzebny na wdrożenie. Realna „ważność” planów miejscowych, 
to około 10 lat i dla takiego okresu należy przewidywać możliwości 
uruchomienia inwestycji i zabudowy zlokalizowanych na jego 
obszarze gruntów. Jednoczesne uruchomienie możliwości zabudowy 
na zbyt dużych obszarach, nie tylko obniżą cenę gruntu (dochody 
sprzedającego mieszkańca gminy), obciążą gminę dużymi kosztami 
uzbrojenia, ale przede wszystkim wpłyną na jakość życia całej 
społeczności lokalnej.

  9. Przygotowując i wdrażając politykę przestrzenną należy pamiętać, 
że powinna być ona odrobinę niedopowiedziana. Nie każdy skrawek 
gruntu musi być ściśle zaplanowany, nie każdy obiekt precyzyjnie 
zaprojektowany. Warto zaufać właścicielom, architektom 
i decydentom, ich wyobraźni i wyrobieniu. Należy również pamiętać, 
że po nas przyjdą następni mieszkańcy, decydenci i architekci. Oni 
też mają prawo i muszą mieć miejsce, aby odcisnąć na nim swoje 
piętno. Jednocześnie, w miejscach o wybitnych walorach kulturowych 
i środowiskowych, nie należy obawiać się wprowadzania skrajnie 
rygorystycznych zapisów.

10. Mając na uwadze znaczne rozmiary poszczególnych wsi oraz duże 
rozproszenie zabudowy, należy pamiętać o potrzebie koncentracji 
usług oraz takim projektowaniu komunikacji, która będzie ofertą dla 
wszystkich uczestników ruchu, w tym także tych poruszających się 
pieszo i rowerem.

11. Jednym z najpoważniejszych problemów gminy jest brak miejsc pracy. 
Przygotowując przestrzeń pod ich tworzenie należy pamiętać, że 
nie każdy biznes będzie w pełni interesujący i korzystny dla lokalnej 
społeczności. Preferować należy te, które będą wykorzystywały 
endogenne potencjały gminy.

12. Ze względu na ukształtowanie terenu, zaszłości historyczne oraz 
tradycje kulturowe, w gminie brak jest w pełni wykrystalizowanego 
centrum. Na to wyzwanie, któremu Rzepiennik Strzyżewski nie 
sprostał w XIX wieku, należy dziś jednoznacznie odpowiedzieć. 
Plan przestrzenny przekształcających łańcuchową zabudowę tej 
wsi w nowoczesne centrum gmin,y jest w obecnej chwili jednym 
z szczególnie pilnych wyzwań.

zasada nr 2. 
ochrona środowiska naturalnego, krajobrazu i obiektów dziedzictwa 
kulturowego
1. Praktycznie cały obszar Gminy, objęty jest różnymi formami ochrony 

przyrody i krajobrazu. Niezbędne jest rygorystyczne przestrzeganie 
zakazów i ograniczeń wynikających z ustanowionych form ochrony.

2. Politykę ekologiczną gminy należy kreować w ścisłej współpracy 
z sąsiednimi JST oraz instytucjami odpowiedzialnymi za jej jakość. 

ochrona środowiska
naturalnego,
krajobrazu i obiektów
dziedzictwa kulturowego
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3. Należy pamiętać, że edukacja ekologiczna to najtańszy sposób dbania 
o jakość środowiska. Edukacja ekologiczna winna dotyczyć wszystkich 
grupa wiekowych i powinna obejmować zarówno mieszkańców, jak 
i gości.

4. Rozwój gospodarczy gminy należy ukierunkować na naturalne walory 
przyrodnicze i środowiskowe z jednoczesną dbałością o zachowanie 
bioróżnorodności jej ekosystemów.

5. Należy wzmacniać i rozwijać system lądowych, wodnych 
i powietrznych korytarzy ekologicznych, mających szczególne 
znaczenie dla gatunków wędrownych.

6. Należy pamiętać o nieuciążliwym dostępie do środowiska naturalnego. 
Warto rozwijać systemy zielonych ciągów pieszych i rowerowych, 
spinających poszczególne miejscowości i obszary gminy. 

7. Podstawową formą ochrony terenów otwartych i krajobrazu jest 
ich ochrona przed zabudową. Tereny rolne i leśne, tereny położone 
wzdłuż cieków wodnych oraz obszary na przebiegu zielonych 
korytarzy ekologicznych, powinny być konsekwentnie chronione 
w dokumentach planistycznych. Wyjątki mogą dotyczyć jedynie 
obiektów gospodarczych, związanych z rolnictwem lub leśnictwem, 
niezbędnych obiektów infrastruktury, urządzeń związanych z regulacją 
i retencją wód oraz wyspecjalizowanych urządzeń obsługi turystyki.

8. Należy rozwijać wszelkie przyjazne i chroniące środowisko systemy 
komunalne: wodociągi, kanalizację, ciepłownicze, komunikacyjne, 
elektroenergetyczne. Lokalizując na terenie gminy źródła OZE, należy 
pamiętać o przeprowadzeniu profesjonalnego audytu ekologicznego.

9. Należy jednoznacznie ustanowić granicę pomiędzy terenami 
zurbanizowanymi (tereny zabudowy) i terenami otwartymi, nie 
przewidywanymi do zabudowy. Zmiana sposobu użytkowania 
terenów rolnych na cele nierolnicze, powinna następować jedynie 
w przypadkach uzasadnionych realnym zapotrzebowaniem i na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(w przyszłości planu zabudowy), a zabudowa winna być poprzedzona 
pełnym uzbrojeniem terenu i docelowym urządzeniem dróg (ulic). 

10. Konsekwentnie i skutecznie należy zwalczać wszelkie przypadki 
samowoli budowlanej, polegającej na nielegalnej realizacji zabudowy 
lub zmiany sposobu użytkowania terenów rolnych.

11. Należy chronić zachowane elementy dziedzictwa kulturowego: 
wartościowe układy urbanistyczne, ruralistyczne, obiekty zabytkowe 
wraz z ich otoczeniem, historyczne zadrzewienia przydrożne 
i śródpolne. Warto wykorzystywać zachowane układy zabudowy 
i obiekty, które utraciły historyczne funkcje, przystosowując jej do 
nowych, współczesnych potrzeb.
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zasada nr 3.
skupienie zabudowy – ochrona jakości życia mieszkańców oraz budżetu 
gminy
1. Należy wspierać zachowane, atrakcyjne zespoły zabudowy 

poszczególnych miejscowości oraz przeciwdziałać rozlewaniu się 
zabudowy poprzez dostępne narzędzia polityki przestrzennej. 

2. Należy rozwijać ideę miejscowości 15-minutowej tzn. zapewniającej 
dostęp do podstawowych usług publicznych i komercyjnych oraz 
w miarę możliwości do miejsc pracy w zasięgu 15 minutowego dojścia 
pieszego od miejsca zamieszkania (długość dojścia do 1 000 m). 

3. Kształt niektórych miejscowości, już dziś niesie potrzebę kreowania 
centrów wspomagających, sprzyjających koncentracji usług 
elementarnych. Już dziś trzeba wskazać stosowne rezerwy terenowe.

4. Pod nową zabudowę, w pierwszej kolejności, należy wykorzystywać 
tereny już zurbanizowane, w szczególności tereny, budynki lub obiekty, 
które utraciły swoje walory użytkowe lub uległy degradacji oraz 
niewykorzystane luki w istniejącej zabudowie.

5. Niekontrolowana zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz 
nadmierna eksploatacja środowiska, to degradacja walorów 
krajobrazowych oraz zagrożenie dla utrzymania atrakcyjności 
turystycznej obszaru. Należy wyznaczać obszary lokalizacji zwartych 
kompleksów usług turystycznych, ukierunkowane na ofertę 
tematyczną opartą na potencjałach endogennych (dziedzictwo 
kulturowe, rekreacja środowiskowa, szlaki wędrówkowe, etc).

6. Należy unikać rozwoju zabudowy w formie pasmowej wzdłuż dróg 
powiatowych i wojewódzkich, na rzecz koncentracji zabudowy. 
W sytuacji wyczerpania rezerw terenowych wewnątrz istniejącej 
zabudowy, nowe struktury należy projektować w formie skupionej, 
jako jednostki sąsiedzkie (zabudowa krawędziowa lub jednostki 
satelitarne), wyposażone w niezbędne usługi publiczne i lokalne 
ośrodki usługowe.

7. Należy ograniczać indywidualną zabudowę letniskową stanowiącą 
zagrożenie dla środowiska, element ekspansji na tereny otwarte 
oraz sposób na zawłaszczanie najbardziej atrakcyjnych elementów 
krajobrazu. Należy bezwzględnie wykluczać zabudowę letniskową 
w formach rozproszonych. 

8. Należy ograniczać ekspansję usług turystycznych do lokalizacji 
punktowych, wykorzystując tracące funkcje obiekty i ich zespoły, np. 
gospodarstwa rolne, często o wysokich walorach kulturowych.

9. Proces likwidacji drobnych gospodarstw rolnych będzie przybierał 
na sile. Z jednej strony warto wspierać dywersyfikację ich dochodów 
(lokalna sprzedaż produktów), drobne przetwórstwo rolno-spożywcze, 
nowe produkty (owoce, warzywa, zioła, miód, wino, sery, etc.), 
agroturystykę, rzemiosło. Z drugiej promować i wspierać rozwój 
rolnictwa farmerskiego, zintegrowanego z przetwórstwem, zwłaszcza 
w jego ekologicznej formie. Branże: rolno-spożywcza i drzewna mogą 
być jednymi z ważniejszych szans rozwojowych gminy.

skupienie 
zabudowy
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10. Należy wykreować obszary aktywności gospodarczej (trzy lub cztery 
o powierzchni około 3 ha każdy), które zostaną ulokowane w dobrze 
wybranych miejscach: dyspozycyjnych i scalonych obszarowo, 
ograniczających koszty uzbrojenia terenu, wykorzystujących najlepszą 
dostępność komunikacyjną i charakteryzujących się niskim poziomem 
konfliktów przestrzennych. 

zasada nr 4. 
kreowanie zespołów mieszkaniowo-usługowych, wyposażonych 
w atrakcyjne przestrzenie i usługi, w tym publiczne
1. Planując rozwój miejscowości, należy tworzyć przestrzenie 

wielofunkcyjne, sprzyjające integracji społecznej, oferujące atrakcyjne 
usługi publiczne i komercyjne, możliwości pracy lub łatwego dojazdu do 
niej dla grup społecznych o zróżnicowanych potrzebach i dochodach. 

2. Dostęp do mieszkania może być przesądzający o decyzji na rzecz 
pozostania lub osiedlenia się w gminie, mimo znacznych ograniczeń 
przestrzennych, warto kreować (wspierać) program rozwoju 
budownictwa wielorodzinnego, w formie małych domów lub willi 
wielorodzinnych. 

3. Należy kreować atrakcyjne przestrzenie publiczne. Każda większa 
miejscowość, w tym wypadku co najmniej cztery w skali gminy, musi 
posiadać centrum. Jego jakość i sposób organizacji (zagospodarowania) 
kształtuje w sposób pozytywny, lub w sposób ograniczający, charakter 
wewnętrznych relacji, zarówno tych na linii miejscowość – mieszkańcy, 
jak i tych wzajemnych, pomiędzy mieszkańcami. 

4. Należy tworzyć, na poziomie każdej miejscowości, tereny zieleni 
i wypoczynku oraz dbać o ich właściwe powiązanie z otaczającym 
miejscowości środowiskiem. Warto wykorzystać przyrodę otaczającą 
centra miejscowości (łąki, lasy, zadrzewienia) oraz obiekty fizjograficzne 
(np. rzeki, wzniesienia) wbudowując je w lokalny system zieleni 
publicznej. 

5. Należy rozwijać usługi publiczne, zarówno w sensie ilościowym, jak 
i jakościowym (usługi społeczne i zdrowotne). Samorząd powinien 
także wspierać – w granicach swoich kompetencji – rozwój usług 
komercyjnych (turystyka aktywna, usługi opiekuńcze, senioralne oraz 
związanych z rozwojem usług zdrowotnych w pobliskich Ciężkowicach).

6. Warto rozważyć zastosowanie narzędzi, które wspomogą tworzenie 
miejsc pracy dla emerytów i osób z niepełnosprawnościami.

zasada nr 5.
system komunikacyjny z pierwszeństwem dla ruchu pieszego, 
rowerowego i transportu publicznego
1. Należy w sposób zdecydowany, kreować przyjazny dla pieszych 

i rowerzystów układ drogowy, wprowadzając nowe i rewitalizując 
istniejące powiązania, bezpieczne przejścia „na skróty”, eliminując 
konieczność użycia samochodu, a w konsekwencji zatory 
komunikacyjne, hałas, zanieczyszczenie powietrza oraz zagrożenia 
wypadkami komunikacyjnymi.

kreowanie
zespołów 

mieszkaniowo- 
usługowych

system
komunikacyjny
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2. Należy rozwijać sieć dróg i ścieżek rowerowych przyjaznych dla 
pieszych i rowerzystów. Warto rozważyć ustanawianie obszarów 
ruchu uspokojonego lub wolnego od samochodów, w szczególności 
w sąsiedztwie szkół i przedszkoli oraz obiektów kultury i dziedzictwa.

3. Budując lub modernizując ulice należy stosować rozwiązania 
zachęcające do podróży pieszych oraz innych, niewymagających użycia 
samochodu, takich jak ruch rowerowy i transport publiczny – w miarę 
możliwości szerokie chodniki, wydzielone drogi rowerowe, dogodnie 
usytuowane i wygodne przystanki, pasy zieleni, w obrębie skrzyżowań 
krótkie przejścia dla pieszych: na wprost i w poziomie terenu. 

4. Należy wspierać rozwój wysokiej jakości transportu publicznego, 
zwracając szczególną uwagę na rozwiązania węzłów przesiadkowych 
– pomimo, iż część z nich jest zlokalizowana na terenie innych gmin 
– ułatwiając dotarcie do nich, dbając o podaż miejsc parkingowych, 
skracając maksymalnie drogi przejść pomiędzy różnymi środkami 
transportu oraz uposażając w usługi.

5. Należy rozwijać system lokalnej komunikacji publicznej, łączący 
poszczególne miejscowości oraz wybrane węzły przesiadkowe. 

6. Należy czynić starania, których celem będzie poprawa parametrów 
tranzytowego układu drogowego (modernizacje i remonty) oraz 
przeciwdziałanie inwestycjom w sąsiedztwie, wpływającym na 
bezpieczeństwo i płynność ruchu.  

7. Rozwój społeczny i gospodarczy gminy będzie owocował, w wybranych 
obszarach, wzrostem popytu na miejsca parkingowe, czasami 
bez większych możliwości jego zaspokojenia. Skuteczna polityka 
parkingowa musi mieć charakter totalny: na krótkie dystanse 
preferujmy komunikację pieszą i rowerową, a na dłuższe odległości – 
komunikację publiczną.

jesienne mgły nad rzepiennikiem strzyżewskim
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1297.1. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań

7.1. Obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju 
województwa wraz z zakresem planowanych działań

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, obszar strategicznej interwencji, to obszar będący przedmiotem 
koncentracji działań polityki rozwoju ukierunkowanej terytorialnie. 
Podejmowanie przytoczonej strategicznej interwencji wiąże się z jednej 
strony z wyrównywaniem szans obszarów zmarginalizowanych w celu 
równoważenia poziomu życia mieszkańców i zapewnienia spójności 
w gospodarce, a z drugiej ze wspieraniem rozwiniętych już obszarów tak, 
aby były bardziej konkurencyjne i efektywne, co oznacza, że de facto jest to 
urzeczywistnienie rozwoju zrównoważonego terytorialnie. 

Nowe podejście do polityki regionalnej, zakłada odejście od wspierania 
całego kraju czy regionów w jednolity sposób, na rzecz większego 
różnicowania działań w zależności od problemów i potencjałów 
poszczególnych obszarów. Takie podejście przekłada się na bardziej 
precyzyjne wyznaczenie OSI z punktu widzenia priorytetów polityki 
rozwoju, jak również na tworzenie instrumentów terytorialnych 
dopasowanych do ich specyficznych potrzeb rozwojowych. OSI 
wyznaczane i wspierane na poziomie regionalnym mają pełnić dodatkową 
funkcję wobec OSI wskazanych na poziomie krajowym.

Na poziomie krajowym wyznaczono dwa główne typy terytoriów 
stanowiących obszary strategicznej interwencji państwa: 
• miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
• obszary zagrożone trwałą marginalizacją. 

Obszary te wspierane będą z poziomu kraju i regionu za pomocą specjalnie 
dedykowanych instrumentów. Z poziomu regionalnego przewiduje się 
objęcie wskazanych OSI krajowych dodatkową interwencją, np. w postaci 
specjalnych preferencji lub premiujących kryteriów wyboru projektów 
w RPO WM 2021–2027. 

W województwie małopolskim wyodrębniono 6 typów obszarów 
strategicznej interwencji: 3 typy obszarów problemowych (kategoria 
obejmuje zarówno OSI krajowe, jak i OSI regionalne), 2 typy obszarów 
o wyjątkowym potencjale oraz 1 typ obszarów wzrostu, tj.: 
• miasta średnie, tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 6 miast 

wskazanych w SOR/KSRR 2030; 
• miasta i gminy współpracujące w ramach miejskich obszarów 

funkcjonalnych (warunkiem wsparcia będzie formalne zawiązanie 
współpracy); 

• obszar transformacji energetycznej – Małopolska Zachodnia; 
• gminy zmarginalizowane – wynikające z SOR/KSRR 2030 lub 

z rozszerzonej analizy regionalnej (razem 62 gminy); 
• miejscowości uzdrowiskowe; 
• gminy, na terenie których zlokalizowany jest obszar prawnie chroniony, 

tj. park narodowy, park krajobrazowy lub obszar Natura 2000. 

rozwój zrównoważony 
terytorialnie

Obszary Strategicznej 
Interwencji (OSI)

OSI na poziomie  
krajowym

OSI na poziomie 
regionalnym
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W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do roku 2030)” oraz w „Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2030” na obszarze Małopolski, zidentyfikowano 6 
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: Chrzanów, 
Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane. Z kolei do obszarów 
zagrożonych trwałą marginalizacją zaliczono 29 gmin, z których większość 
wykazywała przewagę problemów ekonomicznych. Po dokonaniu przez 
samorząd województwa analizy na poziomie regionalnym, na podstawie 
wskaźnika syntetycznego, liczbę gmin zmarginalizowanych na obszarze 
Małopolski zwiększono do 62 i wśród nich znajduje się już Rzepiennik 
Strzyżewski.

OSI gminy 
zmarginalizowane

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

rysunek 33. osi gmin zmarginalizowanych wskazane w sor/ksrr 2030 (komponent – osi krajowe), jak i te 
wskazane na podstawie analizy regionalnej (komponent – osi regionalne)

Ponadto na obszarze Małopolski wyznaczono jeszcze Obszary 
Strategicznej Interwencji dla miast i gmin współpracujących w ramach 
miejskich obszarów funkcjonalnych, które uznano za obszary wzrostu, 
o wyjątkowych możliwościach rozwojowych. Wobec obserwowanych 
ciążeń do ośrodków miejskich, poziom oraz czynniki wpływające na 
ich rozwój należy rozpatrywać wspólnie z procesami zachodzącymi na 
otaczających je terenach. Współpraca w ramach miejskich obszarów 
funkcjonalnych, która przekracza granice administracyjne, jest bardzo 
istotna z punktu widzenia poprawy skuteczności koordynacji procesów 
rozwojowych i efektywności systemu świadczenia usług publicznych. 
Wyznaczono 6 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, a Gmina Rzepiennik 
Strzyżewski objęta jest MOF Tarnowa.

OSI Miejskie Obszary 
Funkcjonalne
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W województwie małopolskim, specjalnym wsparciem objęte zostaną 
również obszary prawnie chronione, takie jak np. parki narodowe, 
parki krajobrazowe czy obszary Natura 2000. Z jednej strony, są 
to obszary szczególnie cenne pod względem przyrodniczym, co 
niewątpliwie powoduje konieczność objęcia ich dodatkową ochroną 
i wsparciem z poziomu województwa. Natomiast z drugiej strony, ich 
obecność na danym obszarze wprowadza pewne ograniczenia związane 
z użytkowaniem mieszkalnym, ekonomicznym, rolniczym oraz leśnym, 
tych i okolicznych terenów. Dlatego właśnie, poza dotychczasowym 
wsparciem w zakresie ochrony środowiska, szczególna interwencja 
z poziomu Województwa zostanie skierowana do gmin, wśród których 
jest Rzepiennik Strzyżewski, na terenie których zlokalizowane są Parki 
Krajobrazowe jako rekompensata dla barier wywoływanych przez 
obostrzenia środowiskowe. Na obszarze Gminy Rzepiennik znajdują się 
dwa Parki Krajobrazowe: Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy 
i Park Krajobrazowy Pasma Brzanki.

OSI Obszary prawnie 
chronione

rysunek 34. delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych w Małopolsce – proponowane optymalne zasięgi 
MoF w strategii rozwoju województwa „Małopolska 2030”

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”
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W konsekwencji oznacza to, iż obszar Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
objęty jest trzema różnymi OSI na poziomie regionalnym:
• gminy zmarginalizowane – również wynikające z SOR/KSRR 2030 

lub z rozszerzonej analizy regionalnej – do tych jednostek zostanie 
skierowane szczególne wsparcie w celu wyrównania ich szans 
rozwojowych;

• miasta i gminy współpracujące w ramach miejskich obszarów 
funkcjonalnych – samorząd województwa będzie wspierał gminy 
współpracujące w ramach MOF – z założeniem, że kluczowe znaczenie 
będzie miała (zawiązana formalnie) współpraca i inicjatywa oddolna 
(w tym przypadku Stowarzyszenia Aglomeracja Tarnowska);

• gminy, na terenie których zlokalizowany jest obszar prawnie 
chroniony, tj. park narodowy, park krajobrazowy lub obszar Natura 
2000 – będą mogły uzyskać preferencje w programach konkursowych 
finansowanych ze środków budżetu województwa oraz w ramach 
konkursów wspieranych ze RPO WM 2021–2027.

rysunek 35. obszary cenne przyrodniczo

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”
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Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zapisy aktualnej „Strategii Rozwoju 
Województwa”, ze względu na szczególną specyfikę województwa, 
które uznawane jest za region o ogromnym potencjale kulturowym, 
turystycznym i przyrodniczym, bardzo trudno jest wskazać konkretne 
obszary, do których powinna być adresowana specjalna interwencja. 
Stąd zdecydowano o stworzeniu mechanizmu wsparcia projektów 
realizowanych w tych dziedzinach. Mechanizm ten opierać się będzie na 
budowaniu partnerstw na rzecz realizacji wspólnych i kompleksowych 
projektów z zakresu m.in.: ochrony dziedzictwa kulturowego, 
podtrzymywania lokalnych tradycji, turystyki i promocji regionu, 
budowy ścieżek rowerowych czy rewitalizacji miast i odnowy wsi. 
Ponadto, w zakresie budowania potencjału regionu, opartego na jego 
endogenicznych i specyficznych cechach, przewiduje się, iż wsparciem 
z poziomu regionalnego lub krajowego może zostać objęta aktywność 
jednostek samorządów terytorialnych lub podmiotów gospodarczych, 
w zakresie działalności wzmacniających przewagi konkurencyjne regionu, 
w szczególności współpraca w zakresie produkcji lub świadczenia usług 
odwołujących się do lokalnych tradycji i specyficznych uwarunkowań 
danego terenu.

partnerstwa terytorialne

Pasieka na terenie Gminy rzepiennik strzyżewski
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7.2. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Gminy, jeżeli takie 
zidentyfikowano wraz z zakresem planowanych działań

OSI na poziomie 
lokalnym

W toku prac analitycznych i warsztatowych wskazano – poza 
obszarami, które wynikają ze strategii regionalnej – dwa obszary 
tematyczne, budowane w oparciu o lokalne zasoby i potencjały, 
i wprost wynikające z drugiego celu strategicznego „Silna gospodarka 
Rzepiennika Strzyżewskiego bazująca na rzeczywistych potencjałach 
obszaru (rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, przyrodzie, walorach 
krajobrazowych, czystym środowisku)”. Są to:
1. Obszar Strategicznej Interwencji – centrum wytwarzania i dystrybucji 

żywności oraz artykułów ekologicznych obsługujące dwa ośrodki 
subregionalne;

2. Obszar Strategicznej Interwencji – „Źródlany Szlak” na terenie Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski.

Pierwszy z obszarów strategicznej interwencji – centrum wytwarzania 
i dystrybucji żywności oraz artykułów ekologicznych obsługujące dwa 
ośrodki subregionie (Tarnów i Nowy Sącz, a docelowo także Kraków) 
wykorzystuje bogate tradycje rolnicze Rzepiennika, relatywnie czyste, 
nieprzetworzone środowisko naturalne oraz rosnącą modę i potrzebę 
mieszkańców większych miast na zaopatrywanie się w produkty 
żywnościowe ze sprawdzonych, nieanonimowych źródeł i z gwarancją 
ich produkcji bez używania środków chemicznych. Odrębną kwestią, 
jest dynamiczny rozwój winiarstwa na całym obszarze Pogórza 
Ciężkowickiego, co świadczy o dobrych warunkach glebowych 
i klimatycznych dla tego typu produkcji rolnej. Nie bez znaczenia jest 
także sukces oddalonego o zaledwie 25 km od Rzepiennika Centrum 
Produktu Lokalnego w Rzuchowej (w gminie Pleśna), które od kilku 
lat z powodzeniem zajmuje się współpracą z rolnikami, promocją 
i dystrybucją lokalnych produktów żywnościowych. Takiemu profilowi 
Obszaru Strategicznej Interwencji sprzyja także struktura gruntów 
rolnych, które stanowią 59,15% całkowitej powierzchni Gminy. 
Największy udział w strukturze gruntów ornych stanowią te zaliczane do 
IV klasy bonitacyjnej. Zajmują one 82,76% wszystkich gruntów ornych 
oraz 48,95% całkowitej powierzchni Gminy. Grunty orne chronionych klas 
bonitacyjnych (III klasy) stanowią 10,73% wszystkich gruntów ornych oraz 
pokrywają 6,35% powierzchni Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Z uwagi 
na charakter OSI – w sensie przestrzennym – będzie on obejmował cały 
obszar gminy.

Celem działań podejmowanych w ramach tak zdefiniowanego obszaru 
powinno być:
• tworzenie i wspieranie inicjatyw sprzyjających utrzymaniu małych 

tradycyjnych gospodarstw rolnych, rodzimych gatunków zwierząt oraz 
starych odmian drzew i krzewów, a przez to zachowanie tradycyjnej 
polskiej wsi dla przyszłych pokoleń;

OSI Centrum wytwarzania 
i dystrybucji żywności
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• promocja działalności rolniczej wśród mieszkańców gminy;
• zmniejszenie barier wejścia na rynek małych gospodarstw i wspieranie 

rozwoju rynku sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych z małych 
gospodarstw;

• rozwijanie idei krótkich łańcuchów dostaw żywności, co ma także 
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
i doskonale wpisuje się w ideę Europejskiego Zielonego Ładu;

• propagowanie zdrowego stylu życia i zwalczanie złych nawyków 
żywieniowych oraz otyłości wśród dzieci i młodzieży, czemu służyć 
powinno wykorzystywanie zdrowych, maksymalnie nieprzetworzonych 
produktów żywnościowych w codziennej diecie;

• poprawa dostępu miejscowych rolników do specjalistycznej kadry 
i usług doradczych wspierających zarówno produkcję, jak i dystrybucję 
produktu rolnego;

• podejmowanie inicjatyw (także partnerskich) związanych 
z podnoszeniem konkurencyjności lokalnego sektora żywności 
i zdrowia poprzez inicjowanie i rozwijanie kooperacji na linii rolnicy – 
przedsiębiorcy – ośrodki badawczo-rozwojowe – samorząd.

Tak zdefiniowane cele funkcjonowania OSI powinny stanowić odpowiedź 
na poniżej zidentyfikowane problemy i deficyty, z którymi mierzą się 
rolnicy z terenu Rzepiennika Strzyżewskiego:
• duża i stale powiększająca się, powierzchnia gruntów odłogowanych;
• odpływ, szczególnie młodych ludzi, z terenu Gminy w poszukiwaniu 

nowych, lepszych perspektyw;
• niedocenianie gatunków rodzimych i dobrze zaaklimatyzowanych do 

lokalnych warunków glebowych, klimatycznych, a także wynikających 
z przyzwyczajeń konsumentów;

• rozproszony i niskotowarowy charakter małych gospodarstw rolnych;
• niskie i niestabilne obroty, w powiązaniu z nieprzewidywalnością 

zapotrzebowania na oferowane produkty;
• słabe informowanie rynku (potencjalnych konsumentów) 

o oferowanych produktach rolnych;
• trudności w rozliczaniu i dokumentowaniu transakcji;
• brak certyfikatów pochodzenia i systemów kontroli jakości;
• ograniczona dostępność i/lub wysokie koszty transportu;
• ograniczona dostępność i/lub wysokie koszty przechowywania;
• brak dostępu do inwestycji/kapitału na infrastrukturę, środki transportu 

i inne potrzeby;
• wygórowane oczekiwania części konsumentów;
• niechęć rolników do podejmowania „zbiorowych” inicjatyw;
• skomplikowane i niejednoznaczne przepisy sanitarne i podatkowe;
• brak wsparcia i zachęt dla organizatorów rynków lokalnych.

Konkretne działania podejmowane w ramach „OSI centrum wytwarzania 
i dystrybucji żywności oraz artykułów ekologicznych obsługujące dwa 
ośrodki subregionie” powinny obejmować m.in.:
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• wypracowanie formuły działania powstającego Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej z nastawieniem na produkt lokalny, współpracę z rolnikami 
i okolicznymi gminami, promocję lokalnego produktu, dostarczanie 
wiedzy potrzebnej do zakładania i rozwijania ekologicznej działalności 
rolniczej, wsparcie przy tworzeniu grup samopomocowych dla rolników, 
kooperatyw, grupy wymiany doświadczeń;

• wzmocnienie kadrowe i sprzętowe Ośrodka Edukacji Ekologicznej;
• rozwijanie i promowanie z udziałem Ośrodka produkcji i hodowli  

produkcji i hodowli rodzimych gatunków zwierząt, drzew i krzewów, 
a także rozwijanie zielarstwa, pszczelarstwa i uprawy winorośli;

• stwarzanie warunków dla doradztwa zawodowego dla rolników, 
organizacji kursów i szkoleń;

• tworzenie warunków dla rozwijania niskotowarowego przetwórstwa 
produktów rolnych, które obsługiwać będzie lokalne potrzeby rolników, 
a także tworzenie warunków do właściwego przechowywania, 
konfekcjonowania, a następnie dystrybucji lokalnych produktów 
rolnych;

• wspieranie rolników i przetwórców w zakładaniu grup producenckich 
i kooperatyw;

• podejmowanie działań na rzecz zwiększania wolumenu oferowanego 
towaru, tak, aby być interesującym kontrahentem dla sieci handlowych;

• certyfikacja lokalnego produktu żywnościowego ziemi rzepiennickiej;
• organizacja działań promujących lokalne produkty pochodzące 

z Rzepiennika (m.in. oleju, truskawek, innych owoców miękkich, 
chleba, miodu, zakwasu, wołowiny, wyrobów swojskich) zarówno 
na miejscu (targi, stoiska lokalne), jak i poza granicami gminy (udział 
w wydarzeniach związanych z popularyzacją oraz komercjalizacją 
lokalnego produktu żywnościowego w większych ośrodkach miejskich).

rysunek 36. kluczowe przedsięwzięcia osi rolnictwo

OSI – centrum wytwarzania i dystrybucji żywności oraz artykułów 
ekologicznych obsługujące dwa ośrodki subregionalne

kluczowe przedsięwzięcia w ramach osi

Uruchomienie i rozwijanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Organizacja targu produktu lokalnego

role i nieużytki tereny zabudowy

1

2
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Drugi z Obszarów Strategicznej Interwencji – elementy „Źródlanego 
Szlaku” na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski jest kontynuacją 
działań zapoczątkowanych w roku 2014 przez partnerstwo gmin Pogórza 
Ciężkowickiego w ramach projektu „Zagospodarowanie turystyczno-
edukacyjne Pogórza Ciężkowickiego z elementami ochrony przyrody”. 
Obszar Pogórza Ciężkowickiego rozciąga się pomiędzy Dolinami 
Białej i Wisłoki. Jest to obszar niezwykle interesujący pod względem 
przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Potwierdzeniem tego faktu 
jest ustanowienie w obrębie Pogórza dwóch parków krajobrazowych: 
Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku 
Krajobrazowego Pasma Brzanki.

Pogórze Ciężkowickie, to nie tylko niezwykle ciekawe elementy przyrody 
nieożywionej – zgrupowania skalne i jaskinie (z najdłuższą jaskinią 
szczelinową w Polsce), ekosystemy leśne o wysokim stopniu naturalności 
(z unikatową roślinnością naskalną czy płatami roślinności o charakterze 
muraw kserotermicznych) i wyróżniająca się – dużym bogactwem oraz 
zróżnicowaniem gatunków chronionych, rzadkich i ginących – fauna.
Na terenie samego rezerwatu „Skamieniałe Miasto” stwierdzono 
występowanie 310 gatunków motyli, a wśród chronionych zwierząt można 
spotkać między innymi: bociana czarnego, krogulca, dzięcioła czarnego 
i pięć gatunków nietoperzy. Występują tu także liczne źródła siarczkowych 
wód mineralnych (13 źródeł). 

W ramach szeregu działań podejmowanych pod wspólnym szyldem 
„Źródlanego Szlaku” w okolicznych gminach zainicjowano szereg działań 
związanych z rozwojem produktu turystycznego, które sprawiają, iż 
obecnie dynamicznie zwiększa się ruch turystyczny na tym obszarze. 

OSI „Źródlany Szlak”

rysunek 37. osi „Źródlany szlak”

park krajobrazowy

teren leśny lub zadrzewiony

teren zabudowy

OSI –  „Źródlany Szlak” na terenie  
Gminy Rzepiennik Strzyżewski

planowane przedsięwzięcia w ramach osi

Budowa wieży widokowej w Rzepienniku 
Strzyżewskim

Rozwijanie oferty edukacyjno-turystycznej 
Obserwatorium Astronomicznego Królowej 
Jadwigi w Rzepienniku Biskupim

Poszerzenie oferty Źródlanego Szlaku o elementy 
turystyki sakralnej i odnowy duchowej

Modernizacja basenu w Turzy i budowa łazienek  
mineralno-leczniczych

Budowa ścieżki rowerowej łączącej centrum 
Rzepiennika Strzyżewskiego z powstającą ścieżką 
w koronach drzew w Ciężkowicach

Budowa ścieżki rowerowej (górskiej, leśnej)  
z Olszyn na Ratówki (grzbiet pasma Brzanki)

1

2

3

4

5

6
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Ideą utworzenia OSI o charakterze turystycznym na obszarze 
Rzepiennika jest włączenie się w rozwój produktu turystyczno-
rekreacyjno-leczniczego na Pogórzu Ciężkowickim oraz zaoferowanie 
uzupełniającej oferty dla turystów odwiedzających okoliczne gminy, w tym 
w szczególności związanej z atrakcyjnymi trasami rowerowymi, pieszymi 
i konnymi, usługami noclegowymi i gastronomicznymi opartymi o zdrową 
nieprzetworzoną żywność (OSI żywności ekologicznej) oraz szeroką 
ofertę usług prozdrowotnych w tym wellness i spa oraz związanych ze 
stosowaniem zdrowych diet, np. w profilaktyce odchudzającej. Wydaje się 
dziś, że dla „Źródlanego Szlaku” zwiększenie świadomości prozdrowotnej 
ludzi i poszukiwanie przez nich usług, które pozwolą wzmocnić organizm, 
zredukować procesy starzenia się i zminimalizować ryzyko zachorowania 
wykluczające z życia społecznego jest szansą na stworzenie markowego 
produktu. Wellness to dobrowolne korzystanie ze świadczonych 
produktów i usług, takich jak: witaminy, suplementy diety, produkty 
dietetyczne, zdrowa żywność, produkty i usługi pielęgnujące skórę, 
dermatologia kosmetyczna, medycyna prewencyjna, chirurgia plastyczna 
(Pilzer, 2007) i jest to kierunek, w którym gminy „Źródlanego Szlaku” mogą 
się dziś rozwijać.

Celem działań podejmowanych w ramach tak zdefiniowanego obszaru 
powinno być:
• turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie Rzepiennika 

Strzyżewskiego wraz z rozbudowanym programem związanym 
z edukacją, ochroną przyrody oraz profilaktyką zdrowotną, w oparciu 
o endogeniczne zasoby przyrodniczo-krajobrazowe;

• wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczo-krajobrazowych w celu 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej Gminy;

• rozwijanie Gminy jako miejsca, w którym dostępne są wysokiej jakości 
usługi lecznicze, wellness i spa;

• zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, w szczególności na 
terenie parków krajobrazowych wraz z szeroką i nowoczesną edukacją 
ekologiczną;

• nadanie nowego impulsu rozwojowego i ożywienie gospodarcze Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski;

• zintensyfikowanie współpracy z pozostałymi gminami Pogórza 
Ciężkowickiego tworzącymi partnerstwo „Źródlanego Szlaku” i budowa 
wspólnego, komplementarnego produktu turystyczno-rekreacyjnego.

Tak zdefiniowane cele funkcjonowania OSI powinny stanowić odpowiedź 
na poniżej zidentyfikowane problemy i deficyty, z którymi mierzą się 
mieszkańcy Gminy Rzepiennik Strzyżewski:
• stopniowy odpływ ludności z obszaru Pogórza Ciężkowickiego;
• relatywnie niskie wskaźniki przedsiębiorczości;
• nie w pełni wykorzystany potencjał rolny;
• słabe wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, w tym 

zasobów wód mineralnych w okolicznych gminach, w celu zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej obszaru;

Ideą utworzenia OSI na obszarze 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski jest 

włączenie się w rozwój produktu 
turystyczno-rekreacyjno-leczniczego  

na Pogórzu Ciężkowickim.

problemy i deficyty
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• znikome wykorzystanie systematycznie rozwijającego się 
ruchu turystycznego w okolicznych gminach, w tym szczególnie 
w Ciężkowicach.

Konkretne działania podejmowane w ramach „OSI Źródlany Szlak” 
powinny obejmować m.in.:
• budowę ścieżki rowerowej łączącej centrum Rzepiennika 

Strzyżewskiego z powstającą ścieżką w koronach drzew na terenie 
gminy Ciężkowice;

• rozwój pozostałych ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i konnych na 
terenie Gminy;

• modernizację basenu w Turzy wraz z uruchomieniem łazienek 
mineralno-leczniczych;

• budowę wieży widokowej w Rzepienniku Strzyżewskim;
• wsparcie, promocję i certyfikację gospodarstw agroturystycznych na 

terenie Gminy;
• wsparcie i promocję rozwijania turystyki jeździeckiej na terenie Gminy, 

w tym uruchamianie stajni, budowa ujeżdżalni (krytych i otwartych), 
budowa infrastruktury sprzyjającej turystyce konnej (stanic);

• promocję uruchamiania obiektów noclegowych ze strefą wellness, spa 
i rozbudowanym programem rehabilitacji i fizjoterapii; 

• podejmowanie wspólnych działań (infrastrukturalnych, organizacyjnych 
i edukacyjnych) z Obserwatorium Astronomicznego Królowej Jadwigi 
w Rzepienniku Biskupim;

• tworzenie podwalin pod rozwój turystyki sakralnej oraz uzupełniającej 
ofertę „Źródlanego Szlaku” o aspekt odnowy duchowej w duchu 
ekumenizmu (kościół w Rzepienniku Strzyżewskim jako pierwszy na 
świecie funkcjonował pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, działające 
i rozbudowujące się Centrum Medytacji Zen w Turzy).

działania w ramach 
„OSI Źródlany Szlak”  

jesień w Gminie rzepiennik strzyżewski
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System realizacji „Strategii”,  

w tym wytyczne do sporządzania  
dokumentów wykonawczych
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1418.1. Poziom merytoryczny

Wdrażanie „Strategii Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 
2021–2030” należy rozpatrywać na trzech poziomach:
• merytorycznym,
• organizacyjnym,
• społecznym.

Rekomendacje wdrożeniowe zawierają propozycje działań, których 
podjęcie może ułatwić wdrożenie zapisów „Strategii” oraz umożliwić ich 
stałe monitorowanie i dostosowywanie do zmieniających się warunków 
otoczenia społeczno-gospodarczego.

8.1. Poziom merytoryczny

Poziom merytoryczny obejmuje strategię oraz narzędzia zarządzania 
strategicznego Gminą. Na poziomie merytorycznym powinno uwzględniać 
się skoordynowanie zapisów planu strategicznego z innymi dokumentami 
i działaniami w gminie. Do dokumentów wykonawczych realizujących 
„Strategię” zaliczyć należy projekty i inicjatywy rozwojowe, polityki 
sektorowe i programy operacyjne. Polityki sektorowe, to dokumenty 
dotyczące wybranej dziedziny funkcjonowania Gminy, integrujące 
strategię z zarządzaniem operacyjnym oraz wyznaczające standardy 
realizacji usług publicznych dotyczących edukacji, kultury, zdrowia, 
ochrony środowiska itp. Projekty i inicjatywy rozwojowe, to jednorazowe, 
niepowtarzalne, złożone przedsięwzięcia podejmowane w celu 
wytworzenia unikalnego produktu, dostarczenia unikalnej usługi lub 
uzyskania unikalnego rezultatu realizowane przez powołany do tego 
celu zespół projektowy. Programy operacyjne, to dokumenty sektorowe 
o charakterze wykonawczym przygotowywane w trybie wynikającym 
wprost z odrębnych ustaw m.in. Gminny Program Rewitalizacji. 
Dokumenty wykonawcze, poprzez które wdrażana będzie „Strategia” 
muszą zachowywać spójność ze „Strategią” co najmniej na poziomie:
• wniosków z diagnozy,
• celów strategicznych,
• kierunków działania,
• oczekiwanych efektów,
• ram i źródeł finansowania.

Wśród podstawowych narzędzi, które powinny wspierać realizację 
„Strategii” należy wskazać średniookresowy program zarządzania 
Gminą obejmujący swym zasięgiem okres 3-5 lat. Powinien stanowić dla 
władz lokalnych narzędzie podejmowania decyzji w kluczowych sferach 
działalności samorządu gminnego oraz umożliwiać dostosowanie stylu 
zarządzania Gminą do stale zmieniających się warunków otoczenia. 
W przypadku „Strategii Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 
lata 2021–2030” zaleca się opracowanie „Programu operacyjnego na 
lata 2022–2025”, który powinien zostać opracowany w układzie celów 

średniookresowy program 
zarządzania Gminą 
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„Strategii”. Jego przegląd i aktualizacja powinna następować corocznie, 
jako wstępny etap opracowywania budżetu u WPF na kolejne lata. W roku 
2025 powinien zostać opracowany nowy „Program operacyjny na lata 
2026–2029”. Opracowaniu planu operacyjnego w roku 2025 powinna 
towarzyszyć ewaluacja okresowa całej „Strategii” (mid-term), której celem 
powinno być zbadanie trafności zaplanowanych kierunków działań oraz 
przybliżonych efektów realizowanych przedsięwzięć, a także wpływu tych 
efektów na osiąganie zakładanych celów.

Skuteczna i efektywna realizacja zamierzeń zawartych w dokumentach 
strategicznych zawierających perspektywiczne ustalenia wymaga 
zapewnienia odpowiednich środków pieniężnych na ich realizację. 
Instrumentem wieloletniego planowania finansowego w Gminie 
Rzepiennik Strzyżewski jest Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), 
w odniesieniu do której, zarówno inicjatywa sporządzenia projektu 
uchwały w sprawie WPF, jak i jej zmiany należą do kompetencji Wójta 
Gminy i są przyjmowane przez Radę Gminy. WPF obejmuje prognozę m.in. 
takich parametrów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, jak: 
• dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
• dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
• wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo 

sposobu sfinansowania deficytu,
• przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego 

oraz planowanego do zaciągnięcia.

Obligatoryjnym elementem WPF jest również kwota długu jednostki 
samorządu terytorialnego wraz ze wskazaniem sposobu sfinansowania 
jego spłaty, fakultatywnym zaś upoważnienie dla organu wykonawczego 
do zaciągania zobowiązań. Ustawodawca nakazuje ponadto, aby część 
składową WPF stanowiły objaśnienia przyjętych wartości. WPF obejmuje 
okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę 
kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 
zaciągnąć zobowiązania.

Kolejny ważny element procesu zarządzania strategicznego, który 
powinien powstać w następstwie opracowania niniejszego dokumentu 
to strategie branżowe, będące rozwinięciem strategii rozwoju Gminy, 
np. strategie: oświatowa, rozwoju produktu turystycznego, promocji 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski wraz z koncepcją promocji marki, rozwoju 
lokalnego produktu żywnościowego i jego dystrybucji, lokalny program 
rozwoju przedsiębiorczości, program rozwoju kultury. Są to dokumenty, 
które ukierunkowane na bardzo konkretne zagadnienia, mogą wspomóc 
politykę rozwojową Gminy w danej branży czy dziedzinie, a także są 
wyrazem nadania określonych priorytetów poszczególnym politykom 
wdrażanym przez samorząd.

W narzędziach polityki rozwoju pojawi się niebawem nowy instrument, 
jakim będzie Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnowa – 
będzie to dokument, który zostanie przygotowany już po opracowaniu 

Wieloletnia Prognoza 
Finansowa 

strategie branżowe

Strategia Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

Tarnowa 
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„Strategii Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski”, który winien 
uzgodnić i opisać wspólne uzgodnione cele rozwojowe i strategiczne 
kierunki interwencji gmin tworzących obszar funkcjonalny, ściśle ze sobą 
współpracujących, dając tym samym wyraz partnerskich relacji gmin 
tworzących obszar funkcjonalny, a także wskazywać priorytety rozwojowe 
obszaru. Strategia ta winna stanowić podstawę realizacji różnorodnych 
działań o charakterze inwestycyjnym oraz nieinwestycyjnym, 
nakierowanych na realizację celów strategicznych obszaru funkcjonalnego 
wokół Tarnowa wraz z jego ośrodkiem rdzeniowym. Dokument ten 
powinien stać się podstawą do pozyskiwania zewnętrznych źródeł 
finansowania strategicznych projektów rozwojowych przekraczających 
obszar jednej gminy, w tym w szczególności, projektów z zakresu 
dostępności komunikacyjnej, ochrony środowiska, tworzenia 
warunków do rozwoju gospodarczego, być może ochrony i profilaktyki 
zdrowotnej, a także turystyki, kultury, rewitalizacji. Projekty te powinny 
charakteryzować się dużym poziomem wewnętrznego zintegrowania oraz 
mieć wymiar partnerski. W tym znaczeniu, przez projekt zintegrowany 
należy rozumieć projekt kompleksowo rozwiązujący szerszy zakres 
problemów, wykorzystujący szerszy zakres potencjałów, odpowiadający 
na szerszy zakres potrzeb różnych grup beneficjentów końcowych, łączący 
różne działania, np. inwestycyjne, edukacyjne, organizacyjne itd. Z kolei 
przez projekt partnerski, należy rozumieć projekt realizowany wspólnie 
przez wszystkich lub część samorządów wchodzących w skład MOFu 
Tarnowa, jako jeden duży projekt lub odrębne podprojekty tworzące 
jednak funkcjonalną całość i generujący wspólny rezultat.

Szczegółowe wytyczne w zakresie poszczególnym dokumentów 
wykonawczych realizowanych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski 
przedstawiono w poniższej tabeli.

Festiwal Folkloru Pogórza 2020, rzepiennik suchy
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Rodzaj 
dokumentu Dokument gminny Uchwała Wytyczne wynikające  

z działań planu operacyjnego

Obszar tematyczny: PlAnOWAnIE I ZAGOSPODAROWAnIE PRZESTRZEnnE

Studium 
uwarunkowań 
i kierunków 
zagospoda-
rowania 
przestrzennego 
Gminy

studium uwarunkowań 
i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
rzepiennik strzyżewski

uchwała nr XXXV/245/2021 
rady Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 9 września 
2021 r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
rzepiennik strzyżewski

nowo przyjęta polityka przestrzenna gminy 
(studium…) jest dokumentem nowoczesnym, 
spełniającym wszystkie ustawowe wymogi 
i odpowiadającym na problemy przestrzenne 
gminy. jest zgodna z zaleceniami Modelu struktury 
funkcjonalno-przestrzennej jsT.  
ocena zasadności przyjętych w studium rozwiązań, 
stopnia jego realizacji oraz aktualizacja pod kontem 
nowych wyzwań i pomysłów winna nastąpić w 2024 
roku. 

Miejscowe plany 
zagospoda-
rowania 
przestrzennego

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
rzepiennik strzyżewski

uchwała nr XXXV/246/2021 
rady Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 9 września 
2021 r. w sprawie zapisów 
tekstowych uchwały nr 
XXiii/132/2013 rady Gminy 
rzepiennik strzyżewski z 24 
stycznia 2013 r. w sprawie 
zmiany nr 1 miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
rzepiennik strzyżewski 
przyjętego uchwałą nr 
XXVi/158/05 rady Gminy 
rzepiennik strzyżewski z 15 
lipca 2005 roku (dz. u. wM nr 
561 poz. 3978 z 17.10.2005)

Pokrycie Gminy rzepiennik strzyżewski miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 
100%. na obszarze Gminy obowiązuje jeden 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
wdrażając nowo przyjęte zapisy planistyczne 
należy pamiętać, iż cały obszar gminy objęty jest 
ochrona prawną, m.in. ze względu na wybitne 
walory środowiskowe, co należy brać pod uwagę 
podejmując nowe działania inwestycyjne.

Tabela 12. szczegółowe wytyczne w zakresie poszczególnym dokumentów wykonawczych realizowanych przez 
Gminę rzepiennik strzyżewski

Obszar tematyczny: EnERGETYKA

założenia do planu 
zaopatrzenia 
w ciepło, energię 
elektryczną 
i paliwa gazowe

Projektu założeń do 
planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy 
rzepiennik strzyżewski 
w perspektywie do roku 
2031

uchwała nr XXiX/196/2017 
rady Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 17 lutego 2017 r.

Ewentualna aktualizacja założeń w oparciu o bilans 
energetyczny gminy, ewaluację dokumentu 
i postępy osiągnięte w wyniku zrealizowanych 
inwestycji oraz w świetle wyzwań klimatycznych 
zawartych w „strategii” oraz kierunków działań 
takich jak: „podnoszenie efektywności energetycznej 
w obiektach i instalacjach komunalnych (głęboka 
termomodernizacja obiektów komunalnych, 
montaż instalacji oZE, wymiana oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne lub wykorzystujące 
oZE)” oraz „aktywne wspieranie mieszkańców 
w podejmowanych działaniach na rzecz ochrony 
powietrza i poprawy efektywności energetycznej 
poprzez programy wymiany palenisk domowych 
oraz montażu oZE, w tym fotowoltaiki, paneli 
słonecznych, wykorzystania energii z wiatru, pomp 
ciepła oraz wody”.
Ewentualna aktualizacja dokumentu zgodnie 
z dokumentem założeń.
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1458.1. Poziom merytoryczny

Rodzaj 
dokumentu Dokument gminny Uchwała Wytyczne wynikające  

z działań planu operacyjnego

Obszar tematyczny: GOSPODARKA KOMUnAlnA

Wieloletnie plany 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem gminy

Program 
gospodarowania 
mieszkaniowym 
zasobem gminy 
rzepiennik strzyżewski 
w latach 2016–2026

uchwała nr Xiii/74/2015 rady 
Gminy rzepiennik strzyżewski 
z 20 listopada 2015 r.

Program w odrębnym załączniku zawiera także 
zasady wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
rzepiennik strzyżewski. dokument aktualny. 
Z uwagi na niewielki zasób mieszkań (23 
mieszkania) lokalizowane głownie w budynkach 
oświatowych, a także charakter gminy pozbawiony 
istotnego zasobu komunalnego w tym zakresie 
zmiana dokumentu nie jest konieczna. Przy 
najbliższej aktualizacji lub sporządzaniu nowego 
programu należy dokonać korelacji z kierunkiem 
zapisanym w „strategii”, a mówiącym o potrzebie 
zagwarantowanie minimalnego zasobu 
mieszkaniowego dla osób w trudnym położeniu 
(mieszkania socjalne, mieszkania chronione, 
mieszkania wspomagane) (w ramach celu 
operacyjnego iii.3).

Wieloletni 
plan rozwoju 
i modernizacji 
urządzeń 
wodociągowych 
i urządzeń 
kanalizacyjnych

wieloletni planu 
rozwoju modernizacji 
urządzeń 
wodociągowych 
i kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu 
spółki komunalnej 
„dorzecze Białej’’ sp. 
z o.o. w Tuchowie na 
lata 2021–2024

uchwała nr XXV/184/2020 
rady Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 26 listopada 
2020 r.

dokument aktualny. Program w wyznaczonej 
perspektywie przewiduje 3 inwestycje wodno-
kanalizacyjne na terenie Gminy: dwie w m. Turza 
i jedną w m. rzepiennik Biskupi.
Po roku 2023 w trakcie aktualizacji planu należy 
ująć kolejne inwestycje liniowe wynikające z celu 
operacyjnego „Gmina zabezpiecza podstawowe 
usługi komunalne na wysokim poziomie”, 
kierunki: „zapewnienie właściwego i efektywnego 
ekonomicznie sposobu odbioru ścieków” oraz 
„zapewnienie wszystkim mieszkańcom dostępu do 
dobrej jakości wody pitnej”.

Obszar tematyczny: OChROnA I OPIEKA nAD ZABYTKAMI ORAZ ZARZąDZAnIE DZIEDZICTWEM

Gminny program 
opieki nad 
zabytkami

nie opracowano – konieczność opracowania Programu, 
celem wypełnienia obowiązku ustawowego, 
a także zapewnienia spójności ze „strategią” 
i uszczegółowienia zapisanych w niej założeń 
w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami oraz 
zarządzania dziedzictwem. Program obok restauracji 
zabytków powinien określić podstawy do włączenia 
ich w tworzenie oferty turystycznej, kulturalnej 
i gospodarczej Gminy.
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146 7 obszary strategicznej interwencji

Rodzaj dokumentu Dokument gminny Uchwała Wytyczne wynikające  
z działań planu operacyjnego

Obszar tematyczny: OChROnA śRODOWISKA I ADAPTACjA DO ZMIAn KlIMATU

Gminny program 
ochrony środowiska

Program ochrony 
Środowiska dla 
Gminy rzepiennik 
strzyżewski na 
lata 2017–2020 
z perspektywą do 
roku 2024

uchwała nr 
XXiX/195/2017 rady 
Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 17 
lutego 2017 r.

Program niebawem kończy swój okres obowiązywania. 
Przystępując do aktualizacji lub opracowania nowego 
programu należy uwzględnić zapisy „strategii”, 
w szczególności kierunki działań zawarte w celach 
operacyjnych: 
• i.1. Gmina zabezpiecza podstawowe usługi komunalne na 

wysokim poziomie;
• ii.1. Gmina rzepiennik strzyżewski jako ważne centrum 

wytwarzania i dystrybucji żywności oraz artykułów 
ekologicznych obsługujące dwa ośrodki subregionalne;

• ii.2. Przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy skutecznie 
wykorzystują swoje walory oraz rozwój sąsiednich gmin 
dla budowania atrakcyjnego produktu turystyczno-
rekreacyjnego opartego o zasoby przyrodniczo-
krajobrazowe.

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej

Plan Gospodarki 
niskoemisyjnej dla 
Gminy rzepiennik 
strzyżewski

uchwała nr 
XXVi/165/2016 rady 
Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 25 
listopada 2016 r.

dokument aktualny i zgodny z głównymi zapisami „strategii” 
w części związanej z ograniczaniem niskiej emisji i poprawą 
efektywności energetycznej budynków, a także promocją 
zachowań proekologicznych.

Program usuwania 
azbestu

Program usuwania 
wyrobów 
zawierających 
azbest z terenu 
gminy rzepiennik 
strzyżewski

Program nie był 
przyjmowany 
uchwałą rady Gminy

Program aktualny (przygotowany do roku 2032), zgodny 
z zapisami „strategii” i je uszczegóławiający. na okres 2023–
2032 zaplanowano usunięcie i unieszkodliwienie pozostałych 
w gminie 45% azbestu (zgodnie z zapisami planu do roku 
2023 powinno zostać usuniętych i unieszkodliwionych 
z terenu gminy 55% azbestu). Aktualizację planu 
przewidziano na rok 2032.

Program małej 
retencji

nie opracowano – Program rekomendowany do sporządzenia z uwagi na 
zmiany klimatu, ograniczoną dostępność własnych ujęć wody 
w gminie, dostępność środków zewnętrznych na inwestycje 
retencyjne oraz możliwość wykorzystania jako instrument 
wzbogacania bioróżnorodności np. poprzez działania 
retencyjne na obszarach nieużytków. „strategia” uwzględnia 
retencję w ramach kierunku interwencji „zapobieganie 
skutkom zmian klimatycznych i przeciwdziałanie skutkom 
klęsk żywiołowych”, w którym zapisano m.in.: w tym 
w szczególności:
• renaturalizacja rzek i potoków na terenie gminy we 

współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za budowę 
stosownej infrastruktury, w tym m.in. PG wody Polskie;

• realizacja projektów mikroretencji do 0,5 ha;
• współpraca z Lasami Państwowymi (nadleśnictwo 

Gromnik) w zakresie mikroretencji w lasach położnych 
w Gminie rzepiennik.

Obszar tematyczny: TRAnSPORT

Strategia rozwoju 
elektromobilności

nie opracowano – Z uwagi na postępujące zmiany klimatyczne oraz rozwój 
elektromobilności należy rozważyć opracowanie ramowego 
planu związanego z rozwojem elektromobilności na terenie 
Gminy rzepiennik strzyżewski. 

Plany rozwoju sieci 
drogowej wraz 
planami finansowania  
w zakresie dróg 
gminnych

nie opracowano – opcjonalne opracowanie planu dotyczącego modernizacji 
najważniejszych ciągów komunikacyjnych oraz 
tworzącego podstawy pod rozwój transportu zbiorowego, 
elektromobilności i alternatywnych form komunikacji, m.in. 
ciągów pieszo-rowerowych.
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1478.1. Poziom merytoryczny

Rodzaj 
dokumentu Dokument gminny Uchwała Wytyczne wynikające  

z działań planu operacyjnego

Obszar tematyczny: POlITYKA SPOłECZnA

Gminna strategia 
rozwiązywania 
problemów 
społecznych

Gminna strategia 
rozwiązywania 
Problemów społecznych 
w Gminie rzepiennik 
strzyżewski na lata 
2021–2027

uchwała nr 
XXXii/233/2021 
rady Gminy 
rzepiennik 
strzyżewski z 28 
maja 2021 r.

dokument aktualny. Program przygotowany w formule bardzo 
ramowej. należy rozważyć aktualizację i operacjonalizację 
w strategii rozwiązywania Problemów społecznych 
kierunków zdefiniowanych w ramach celu operacyjnego 
iii.3. „dostępność dobrej jakości oferty z zakresu ochrony 
i profilaktyki zdrowotnej oraz proaktywna pomoc społeczna 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa który bardzo mocno 
kładzie nacisk na zmianę podejścia do działań podejmowanych 
w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej i większej 
indywidualizacji pomocy poprzez zapewnienie wsparcia 
osobom rzeczywiście potrzebującym pomocy oraz wspieranie 
aktywności mieszkańców w wychodzeniu z sytuacji 
kryzysowych, a także tworzenia zindywidualizowanych 
pakietów pomocowych dopasowanych do zbadanych potrzeb 
mieszkańców.

Gminny program 
rewitalizacji

Gminny Program 
rewitalizacji Gminy 
rzepiennik strzyżewski 
na lata 2016–2023

uchwała nr 
XXViii/189/2017 
rady Gminy 
rzepiennik 
strzyżewski z 12 
stycznia 2017 r.

kończy się czas obowiązywania dokumentu. Po 
przeprowadzeniu ewaluacji obecnego dokumentu oraz 
ponownej delimitacji obszaru objętego kryzysem – 
w zależności od wyników ewaluacji należy dokonać aktualizacji 
GPr lub opracować nowy dokument. Zapisy w ramach celu 
operacyjnego iii.5. „rewitalizacja obszarów gminy zagrożonych 
kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 
środowiskowo-przestrzennych” dają swoistą delegację do 
podjęcia takich działań.

Gminny program 
przeciwdziałania 
przemocy 
w rodzinie 
oraz ochrony 
ofiar przemocy 
w rodzinie

– dokument 
w trakcie 
przygotowania

Projektowany dokument w korelacji z celem operacyjnym 
iii.3. „dostępność dobrej jakości oferty z zakresu ochrony 
i profilaktyki zdrowotnej oraz proaktywna pomoc społeczna 
zapewnia poczucie bezpieczeństwa”, i kierunkiem działania 
który brzmi: „skuteczne przeciwdziałanie powstawania 
przemocy w rodzinie oraz udzielanie realnego wsparcia 
osobom/rodzinom, które znalazły się w sytuacjach 
przemocowych (profilaktyka, zauważenie i reagowanie – także 
instytucjonalne na zjawiska przemocy w rodzinie)”.

Gminny program 
wspierania 
rodziny

Gminny Program 
wspierania rodziny 
w Gminie rzepiennik 
strzyżewski na lata 
2021–2023

uchwała nr 
XXXiV/241/2021 
rady Gminy 
rzepiennik 
strzyżewski z 9 
lipca 2021 r.

Program aktualizowany w cyklach trzyletnich. Przy najbliższej 
aktualizacji, po przeprowadzeniu ewaluacji obecnie 
obowiązującego programu należy uwzględnić delegację 
zawartą w brzmieniu celu operacyjnego iii.3., który mówi 
o bardziej proaktywnym sposobie świadczenia usług z zakresu 
pomocy społecznej oraz indywidualizacji podejścia do 
odbiorców pomocy tak, aby w większym stopniu stwarzać 
warunki trwałego wyjścia z sytuacji kryzysowej, a nie tylko 
udzielać świadczeń (kierunek: „indywidualizacja pomocy 
społecznej – zapewnienie wsparcia osobom rzeczywiście 
potrzebującym pomocy oraz wspieranie aktywności 
mieszkańców w wychodzeniu z sytuacji kryzysowych”).

Gminny program 
profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
alkoholowych oraz 
gminny program 
przeciwdziałania 
narkomanii

Gminny Program 
Profilaktyki 
i rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania 
narkomanii Gminy 
rzepiennik strzyżewski 
na 2021 rok

uchwała nr 
XXXi/224/2021 
rady Gminy 
rzepiennik 
strzyżewski z 23 
kwietnia 2021 r.

Program przyjmowany corocznie. dokument koreluje 
z zapisami w ramach celu operacyjnego: iii.3. „dostępność 
dobrej jakości oferty z zakresu ochrony i profilaktyki 
zdrowotnej oraz proaktywna pomoc społeczna zapewnia 
poczucie bezpieczeństwa”.
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Obszar tematyczny: OśWIATA

Plan sieci 
publicznych szkół 
podstawowych 
prowadzonych 
przez Gminę

Plan sieci 
publicznych 
przedszkoli 
prowadzonych 
przez Gminę

Plan sieci publicznych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę rzepiennik 
strzyżewski oraz 
określenia granic 
obwodów publicznych 
szkół podstawowych, 
od dnia 1 września 
2019 roku.

Plan ustalenia 
sieci publicznych 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych 
w szkołach 
podstawowych 
prowadzonych przez 
Gminę rzepiennik 
strzyżewski.

uchwała nr Vi/46/2019 rady 
Gminy rzepiennik strzyżewski 
z 28 marca 2019 r. 

oraz
uchwała nr Vii/60/2019 rady 
Gminy rzepiennik strzyżewski 
z 23 maja 2019 r. 

dokument aktualny. Przedstawia sieć szkół. 
„strategia” nie przewiduje restrukturyzacji siatki 
szkół. 

Rodzaj 
dokumentu Dokument gminny Uchwała Wytyczne wynikające  

z działań planu operacyjnego

Obszar tematyczny: ROZWój lOKAlnY

Program 
współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz podmiotami 
wymienionymi 
w art. 3 ust. 
3. Ustawy 
o działalności 
pożytku 
publicznego 
i o wolontariacie

Program współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi 
oraz podmiotami 
prowadzącymi 
działalność pożytku 
publicznego na terenie 
gminy rzepiennik 
strzyżewski na rok 
2021

uchwała nr XXV/180/2020 
rady Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 26 listopada 
2020 r.

Program przyjmowany corocznie. rekomenduje 
się opracowanie programu wieloletniej współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.
dokument dostosowywany priorytetami na dany 
rok oraz zakresem dofinansowania do pozyskanych 
środków na konkretne cele. 
rekomenduje się, aby obszary współpracy 
finansowej i niefinansowej uwzględniały szczególnie 
te pola, które „strategia” uznaje za kluczowe 
oraz gdzie samorząd nie ma możliwości pełnego 
zaspokojenia potrzeb społecznych lub gdzie 
aktywność organizacji może istotnie podnieść 
poziom usług społecznych dostarczanych 
społeczności lokalnej, np. w ramach polityki 
społecznej. Program wieloletni pozwala na 
wdrożenie umów wieloletnich z organizacjami.
szczegóły postępowania w zakresie tych elementów 
szczegółowo opisano w kierunkach interwencji 
zdefiniowanych w ramach celu operacyjnego iV.1. 
„społeczność rzepiennika strzyżewskiego czynnie 
włączająca się w procesy rozwoju i przekształceń 
swojej małej ojczyzny”.

Programy odnowy 
miejscowości

nie opracowano – nie ma obecnie wymogu opracowania takich 
programów, są one opcjonalne. w uzasadnionych 
przypadkach warto rozważyć jednak opracowanie 
programu jako wyraz szczególnego zainteresowania 
konkretnym obszarem, np. wtedy, gdy na terenie tej 
miejscowości wyznacza się obszar strategicznej 
interwencji, a także tam, gdzie centra lokalne 
i miejsca integracji nie występują lub wymagają 
modernizacji oraz wtedy, kiedy opracowanie 
takiego planu jest oddolną inicjatywą mieszkańców, 
jako wyraz zainteresowania rozwojem własnej 
miejscowości.
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Rodzaj 
dokumentu Dokument gminny Uchwała Wytyczne wynikające  

z działań planu operacyjnego

Obszar tematyczny: ZARZąDZAnIE KRYZYSOWE

Gminny plan 
zarządzania 
kryzysowego

w trakcie 
opracowywania

– w trakcie opracowywania rekomenduje się odniesienie 
się zarówno do wyzwań klimatycznych i związanych 
z tym zagrożeń, a także wykorzystania doświadczeń 
kadr zarządzających gminą z czasu pandemii coVid-19 
i przygotowanie procedur i rozwiązań możliwych do 
wykorzystania w podobnych sytuacjach zagrażania. 

Obszar tematyczny: FInAnSE PUBlICZnE

Wieloletnia 
prognoza 
finansowa

wieloletnia Prognoza 
Finansowa Gminy 
rzepiennik strzyżewski 
na lata 2021–2038

uchwała nr 
XXXiV/243/2021 rady 
Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 9 lipca 
2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXVi/188/2020 
rady Gminy rzepiennik 
strzyżewski z 30 grudnia 
2020 roku 

dokument aktualny. Przy kolejnej aktualizacji wymaga 
wskazania priorytetów wynikających z przyjętej 
„strategii”, szczególnie w zakresie interwencji 
publicznych wskazanych w osi, a także wynikających ze 
współpracy w ramach MoF Tarnowa.

otwarcie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w rzepienniku Biskupim
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150 8 system realizacji „strategii”, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych

8.2. Poziom organizacyjny

Poziom organizacyjny obejmuje w głównej mierze, jasne umiejscowienie 
nadzoru nad wdrażaniem zapisów dokumentu w strukturze organizacyjnej 
Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim. Na poziomie tym określa się 
także systemy i procedury działań związane z corocznymi przeglądami 
strategii i wynikającymi z nich rekomendacjami m.in. dla budżetu gminy. 
Poziom organizacyjny obejmuje również zagadnienia pozyskiwania 
funduszy na realizację zadań zapisanych w „Strategii”.

8.2.1. struktura wdrażania strategii

W realizację „Strategii” będą zaangażowane różne komórki organizacyjne 
Urzędu Gminy, podległe gminne jednostki organizacyjne, a także 
partnerzy (szczególnie w ramach MOF) i interesariusze. Poprzez 
uczestnictwo w Zespole ds. strategii w proces wdrażania będą 
zaangażowani reprezentanci interesariuszy, w tym mieszkańcy, 
organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. 

Struktura wdrażania „Strategii” składa się z następujących elementów:
• rada Gminy – odpowiada za uchwalanie „Strategii” i jej głównych 

kierunków oraz opiniowanie zmian i aktualizację „Strategii”;
• wójt Gminy – odpowiada za bieżący nadzór nad realizacją „Strategii”, 

w tym dbałość o zagwarantowanie (w budżecie i WPF) środków 
na jej skuteczną realizację oraz pozyskanie zewnętrznych źródeł 
finansowania, a także podejmowanie decyzji o potrzebie dokonania 
korekt w „Strategii”;

• poziom wdrożeniowy – za projektowanie i realizację strategii rozwoju 
gminy, zgodnie z regulaminem organizacyjnym odpowiada także 
Wójt Gminy. Odpowiada on za sprawy związane z opracowywaniem 
dokumentów strategicznych, ich aktualizacją i monitoringiem. 
Struktura i procedury Urzędu Gminy powinny także uwzględniać 
powoływanie doraźnych międzywydziałowych zespołów zadaniowych 
(koordynowanych przez Sekretarza Gminy), zajmujących się 
przygotowywaniem projektów o charakterze strategicznym, często 
mających wymiar wykraczający poza kompetencje referatu wiodącego, 
a także zajmować się pozyskiwaniem środków, w tym zewnętrznych 
oraz nadzorem nad realizacją przedsięwzięć i projektów wynikających 
ze „Strategii”;

• zespół ds. strategii – w skład, którego wejdą m.in. przedstawiciele 
Urzędu Gminy, jednostek gminnych, przedsiębiorcy, partnerzy 
społeczni i mieszkańcy. Zadaniem Zespołu będzie coroczna ewaluacja 
„Strategii”, wskazywanie obszarów tematycznych i działań ważnych 
z punktu widzenia interesariuszy. Zespół ds. strategii będzie także pełnił 
funkcję doradczą dla Wójta Gminy. Jego rola będzie także szczególnie 
istotna w kontekście procedury modyfikacji „Strategii”. Zespół będzie 

elementy struktury

Projekt



1518.2. Poziom organizacyjny

uczestniczył w procesie wyznaczania ewentualnych kierunków 
wprowadzanych zmian (rola strategiczna), natomiast Wójt będzie 
inicjował wprowadzanie zmian (rola operacyjna);

• realizatorzy przedsięwzięć – od strony operacyjnej, w odniesieniu 
do poszczególnych realizowanych przedsięwzięć, będą powoływane 
zespoły projektowe (zadaniowe), składające się z reprezentantów 
podmiotów (komórek, jednostek organizacyjnych lub partnerów) 
zaangażowanych w realizację danego przedsięwzięcia. Każdy członek 
zespołu projektowego będzie miał przypisane konkretne zadania. 
W odniesieniu do każdego zespołu projektowego zostanie wyznaczony 
koordynator. Prace poszczególnych zespołów projektowych będą 
bezpośrednio nadzorowane przez sekretarza. Przedmiotem 
nadzoru będzie przede wszystkim prawidłowość oraz terminowość 
realizowanych zadań. W celu maksymalizacji efektywności realizacji 
przedsięwzięć zostanie wdrożona jedna z metodyk zarządzania 
projektami. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, 
będą podejmowane natychmiastowe działania naprawcze. W celu 
wczesnego zapobiegania wystąpieniu czynników zagrażających 
prawidłowej realizacji, w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia, 
będzie na bieżąco prowadzona i aktualizowana analiza ryzyka.

zespoły projektowe

rysunek 38. schemat organizacyjny wdrażania  „strategii”

Źródło: opracowanie własne

RADA GMINY

WÓJ GMINY
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Strategii
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nad
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Strategii
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ds. Strategii

ewaluacja,  
strategiczne 
doradztwo
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Wdrażanie 
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Komórki 
organizacyjne  
Urzędu Gminy

Gminne jednostki  
organizacyjne

Spółka 
międzygminna Partnerzy

Wdrażanie przedsięwzięć Wdrażanie przedsięwzięć Wdrażanie przedsięwzięć Wdrażanie przedsięwzięć

w tym: samorząd  
gospodarczy, NGO, 
gminy tworzące  
związki, przedsiębiorcy

Wdrażanie 
Strategii
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8.2.2. procedura modyfikacji „strategii”

Punkt wyjścia do podjęcia ewentualnej decyzji o modyfikacji „Strategii” 
będzie stanowić analiza otrzymywanych informacji, których źródłem 
będą dane monitoringowe, ale także dane pochodzące z prowadzonych 
badań opinii, badań ewaluacyjnych, konsultacji społecznych, sprawozdania 
z przebiegu realizacji przedsięwzięć, wyniki analizy ryzyka, wniosków 
i propozycji usprawnień zgłaszanych przez osoby zaangażowane 
w realizację i koordynację przedsięwzięć, wnioski zgłaszane przez 
członków Rady Gminy, Wójta Gminy i Zespołu ds. strategii.

Poniżej przedstawiono schemat procedury modyfikacji „Strategii” 
z uwzględnieniem logiki cyklu życia projektu. Zgodnie z przyjętą logiką, 
punkt wyjścia stanowi analiza danych pochodzących z monitoringu, 
ewaluacji on-going lub z innych źródeł. Na podstawie analizy danych 
są wyprowadzane wnioski, które z kolei stanowią podstawę do 
sformułowania rekomendacji. Na podstawie opracowanych rekomendacji 
projektowane są modyfikacje, które przed wdrożeniem są poddawane 
ewaluacji ex ante. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku ewaluacji ex ante lub 
po wprowadzeniu kolejnych modyfikacji wynikających z ewaluacji ex ante 

następuje wdrożenie zmian. Ostatnim etapem cyklu stanowiącym zarazem 
początkowy etap cyklu kolejnego, jest analiza danych pozwalających 
ocenić trafność, skuteczność i efektywność wprowadzonych zmian.

analiza informacji

cykl życia projektu

rysunek 39. procedura modyfikacji  „strategii”

Źródło: opracowanie własne

Analiza danych

Ewaluacja ex ante 
planowanych zmian

Wnioski

Projektowanie  
modyfikacji

RekomendacjeWdrożenie zmian
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8.2.3. Coroczne przeglądy strategiczne (monitoring)

Wraz z przygotowaniem rocznego „Raportu o stanie gminy”, Wójt Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski powinien przygotować informacje z realizacji 
celów operacyjnych i kierunków działań zapisanych w „Strategii”. 
W sprawozdaniu, przedstawianym Radzie Gminy w Rzepienniku 
Strzyżewskim, określa się przedsięwzięcia zrealizowane, przedsięwzięcia 
będące w toku realizacji oraz przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji, 
lecz nie rozpoczęte. Wójt Gminy przedstawia również radnym zakres 
wydatkowanych środków na zrealizowane przedsięwzięcia wraz ze 
wskazaniem źródeł finansowania i przedstawia pod ocenę jakość ich 
realizacji. 

Kolejne kroki cyklicznego, corocznego procesu związanego także 
z opracowaniem „Raportu o stanie gminy” powinny przebiegać według 
następującego klucza:
• spotkanie Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z Sekretarzem Gminy 

(i w razie potrzeby zespołami zadaniowymi) – przegląd przedsięwzięć 
zrealizowanych w ramach poszczególnych kierunków, wstępna ocena 
osiągniętych wskaźników na poziomie strategicznego rezultatu;

• przygotowanie przez Sekretarza Gminy danych do „Rocznego raportu 
o stanie gminy” za mijający rok;

• ocena zrealizowanych i niezrealizowanych przedsięwzięć w ramach 
poszczególnych kierunków działań oraz nakreślenie priorytetów na 
kolejny rok z uwzględnieniem zmieniających się czynników środowiska 
zewnętrznego, np. nowych uregulowań prawnych, nowych możliwości 
pozyskiwania środków zewnętrznych;

• przekazanie ustaleń Wójtowi Gminy, a w kolejnym kroku Radzie Gminy;
• implementacja przyjętych priorytetów w dokumentach finansowych 

gminy (budżet na kolejny rok, WPF).

kroki procesu

informacja
z realizacji celów
i kierunków

Budowa chodnika z umocnieniem drogi w rzepienniku strzyżewskim

Projekt
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8.3. Poziom społeczny

Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów „Strategii” 
wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów lokalnych 
i zewnętrznych dla realizacji kierunków i przedsięwzięć o charakterze 
strategicznym. Działania w tym zakresie, będą leżeć w gestii Wójta Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski, który odpowiada za nadzór nad wdrażaniem 
zapisów dokumentu.

W celu pozyskania akceptacji społecznej dla proponowanych projektów 
i działań niezbędna jest:
• ścisła współpraca władz gminy z sektorem pozarządowym – 

organizacjami społecznymi (kontraktowanie usług publicznych, 
partnerstwo w realizacji zadań i pozyskiwaniu środków zewnętrznych);

• ścisła współpraca władz gminy z sektorem gospodarczym i rolniczym 
(przedsięwzięcia publiczno-prywatne, wspólna promocja samorządu 
i przedsiębiorców oraz rolników/grup producenckich/kooperatyw, 
monitorowanie potrzeb lokalnych pracodawców);

• ścisła współpraca władz gminy z działającymi na jej terenie instytucjami 
sektora turystycznego, kulturalnego, związanego z produktem 
lokalnym, a także ochroną przyrody i edukacją ekologiczną;

• budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych, także poza 
obszarem gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin, jak i gestorami 
bazy turystycznej i lokalnymi liderami;

• systematyczne zamieszczanie informacji w mediach (lokalnych, 
regionalnych, Internecie) o podejmowanych zadaniach strategicznych 
i promocyjnych – tradycyjne konferencje prasowe, przygotowywanie 
notatek prasowych z realizowanych zadań, zapraszanie na imprezy 
lokalne i ponadlokalne;

• spotkania publiczne z mieszkańcami gminy Rzepiennik Strzyżewski – 
przekazywanie obiektywnej informacji mieszkańcom oraz pozyskiwanie 
informacji zwrotnej (pomysły, sugestie mieszkańców, monitorowanie 
potrzeb mieszkańców i przybywających gości).

Ważnym elementem budowania społecznego zaangażowania w procesy 
rozwojowe, ale też identyfikacji z tymi procesami, będzie wprowadzenie 
i jak najszersze rozpropagowanie nowych zasad organizacji konkursów 
grantowych dla NGO oraz znalezienie nowej formuły dla inicjatyw 
obywatelskich, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz 
społeczności lokalnej.

Niezwykle istotne dla dynamicznego wdrażania zapisów „Strategii” jest 
także pozyskanie zewnętrznego wsparcia dla podejmowanych działań, 
w tym m.in.:
• aktywna rola samorządu Rzepiennika Strzyżewskiego 

w Stowarzyszeniu Aglomeracja Tarnowska, które będzie wdrażało 
instrumenty terytorialne w ramach MOF;

• efektywne kontakty z władzami powiatu tarnowskiego oraz władzami 

upowszechnianie 
Strategii

współpraca
i kontakty

zewnętrzne
wsparcie
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regionalnymi, a także lobbing w instytucjach rządowych na rzecz 
przedsięwzięć, które mogą być lokowane na terenie gminy lub w jej 
sąsiedztwie (tj. na Pogórzu Ciężkowickim), wpływając na rozwój gminy 
Rzepiennik Strzyżewski;

• budowanie konsensusu wokół projektów rozwojowych także poza 
obszarem gminy, zarówno z władzami sąsiednich gmin, jak i gestorami 
bazy turystycznej i lokalnymi liderami;

• efektywne kontakty z partnerami zewnętrznymi, np. zarządcy dróg 
publicznych, dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego, itp.;

• współpraca z organizacjami pozarządowymi regionu;
• pogłębianie kontaktów międzynarodowych w celu realizacji 

zadań wynikających ze „Strategii” (gminy partnerskie, instytucje 
międzynarodowe);

• kontakty z mediami (regionalne, krajowe) dotyczące podejmowanych 
zadań strategicznych i promocyjnych – nagłaśnianie sukcesów gminy 
Rzepiennik Strzyżewski, a także partnerów ze „Źródlanego Szlaku”, czy 
szerzej z MOF Tarnowa.

Przedszkole w rzepienniku Biskupim

Projekt



9
Zgodność „Strategii” z wytycznymi  

i założeniami zawartymi  
w dokumentach wyższego rzędu

Projekt



1579.1. Powiązanie z dokumentami

„Strategia Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021–2030” 
jest spójna z dokumentami strategicznymi szczebla europejskiego, 
krajowego, w tym m.in.: 
• celami tematycznymi UE dla perspektywy finansowej 2021–2027;
• Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 2030 r.);
• Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030;
• Strategią Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. 

9.1. Powiązanie z dokumentami

Powiązania przedstawiono w formie graficznej w poniższym zestawieniu.

Dokument przygotowano w momencie, gdy prace nad opracowaniem 
strategii MOF Tarnowa były w fazie wstępnej. Zatem po uchwalenia 
strategii MOF, należy przeprowadzić analizę zgodności także z tym 
dokumentem.

Projekt
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Tabela 13. zgodność „strategii” z dokumentami strategicznymi szczebla europejskiego, krajowego i regionalnego

Cele STRATeGICzNe
I. Stabilne usługi komunalne i odpowiedzialne 

planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony 
rozwój gminy i tworzą przyjazne środowisko dla 
mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewskiego

II. Silna gospodarka Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski bazująca na rzeczywistych 

potencjałach obszaru  
(rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, 
przyrodzie, walorach krajobrazowych, 

czystym środowisku)

III. Wysokiej jakości usługi publiczne dostosowane 
do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju

IV. Samorząd i mieszkańcy Gminy 
wspólnie tworzą 

społeczeństwo obywatelskie

Cele operacyjne
i.1. Gmina 

zabezpiecza 
podstawowe usługi 

komunalne (...)

i.2. Bezpieczna 
i zrównoważona 

polityka 
transportowa na 

terenie gminy

i.3. Planowanie 
przestrzenne 

wspiera procesy 
rozwojowe gminy 

(...) 

ii.1. rzepiennik jako 
ważne centrum 

wytwarzania 
i dystrybucji 
żywności (...)

ii.2. Przedsiębiorcy 
i mieszkańcy gminy 

skutecznie wykorzystują 
swoje walory oraz rozwój 

sąsiednich gmin (…)

iii.1. dostępna oferta 
wychowawcza, 

nowoczesna edukacja 
i atrakcyjna oferta 

sportowo-rekreacyjna 
(…) 

iii.2. kultura wspiera 
lokalne tradycje 
i wartości oraz 

otwiera Gminę na 
nowoczesność

iii.3. dostępność 
dobrej jakości 

oferty z zakresu 
ochrony i profilaktyki 

zdrowotnej (...)

iii.4. Gmina 
rzepiennik 
strzyżewski 
skutecznie 

odpowiada na 
zagrożenia (...)

iii.5. rewitalizacja 
obszarów gminy 

zagrożonych 
kumulacją 

negatywnych 
zjawisk (…)

iV.1. społeczność 
rzepiennika 

strzyżewskiego 
czynnie włączająca 

się w procesy rozwoju 
i przekształceń (...)

iV.2. Administracja 
samorządowa 

skutecznie odpowiada 
na wyzwania 

cywilizacyjne (...) 

Cele i priorytety nadrzędnych dokumentów strategicznych

Priorytety Ue 2021-2027

Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa ×

Bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa × × ×

Lepiej połączona Europa ×

Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Europa bliżej obywateli

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

i. Trwały wzrost gospodarczy oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną

× × ×

ii. rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie  
zrównoważony 

iii. skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

cel 1.  

Zwiększenie 
spójności 
rozwoju 
kraju 
w wymiarze 
społecznym, 
gospo- 
darczym, 
środowis- 
kowym 
i przestrzen- 
nym

1.1. wzmacnianie szans 
rozwojowych obszarów 
słabszych gospodarczo

× × ×

1.2. wykorzystywanie 
potencjału rozwojowego miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze
1.3. Przyspieszenie 
transformacji profilu 
gospodarczego Śląska

1.4. Przeciwdziałanie kryzysom 
na obszarach ×

1.5. rozwój infrastruktury 
wspierającej dostarczanie 
usług publicznych 
i podnoszącej atrakcyjność 
inwestycyjną obszarów

× × × × ×

Projekt
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Cele STRATeGICzNe
I. Stabilne usługi komunalne i odpowiedzialne 

planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony 
rozwój gminy i tworzą przyjazne środowisko dla 
mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewskiego

II. Silna gospodarka Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski bazująca na rzeczywistych 

potencjałach obszaru 
(rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, 
przyrodzie, walorach krajobrazowych, 

czystym środowisku)

III. Wysokiej jakości usługi publiczne dostosowane  
do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju

IV. Samorząd i mieszkańcy Gminy  
wspólnie tworzą  

społeczeństwo obywatelskie

Cele operacyjne
i.1. Gmina 

zabezpiecza 
podstawowe usługi 

komunalne (...)

i.2. Bezpieczna 
i zrównoważona 

polityka 
transportowa na 

terenie gminy

i.3. Planowanie 
przestrzenne 

wspiera procesy 
rozwojowe gminy 

(...) 

ii.1. rzepiennik jako 
ważne centrum 

wytwarzania 
i dystrybucji 
żywności (...)

ii.2. Przedsiębiorcy 
i mieszkańcy gminy 

skutecznie wykorzystują 
swoje walory oraz rozwój 

sąsiednich gmin (…)

iii.1. dostępna oferta 
wychowawcza, 

nowoczesna edukacja 
i atrakcyjna oferta 

sportowo-rekreacyjna 
(…) 

iii.2. kultura wspiera 
lokalne tradycje 
i wartości oraz 

otwiera Gminę na 
nowoczesność

iii.3. dostępność 
dobrej jakości 

oferty z zakresu 
ochrony i profilaktyki 

zdrowotnej (...)

iii.4. Gmina 
rzepiennik 
strzyżewski 
skutecznie 

odpowiada na 
zagrożenia (...)

iii.5. rewitalizacja 
obszarów gminy 

zagrożonych 
kumulacją 

negatywnych  
zjawisk (…)

iV.1. społeczność 
rzepiennika 

strzyżewskiego 
czynnie włączająca 

się w procesy rozwoju 
i przekształceń (...)

iV.2. Administracja 
samorządowa 

skutecznie odpowiada 
na wyzwania 

cywilizacyjne (...) 

Cele i priorytety nadrzędnych dokumentów strategicznych

Priorytety Ue 2021-2027

Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa ×

Bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa

Lepiej połączona Europa

Europa o silniejszym wymiarze społecznym × × × × × × ×

Europa bliżej obywateli × ×

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

i. Trwały wzrost gospodarczy oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną

×

ii. rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony × × × × × ×

iii. skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 
i gospodarczemu

× ×

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Zwiększenie 
spójności 
rozwoju 
kraju 
w wymiarze 
społecznym, 
gospo-
darczym, 
środowis-
kowym 
i przestrzen-
nym

1.1. wzmacnianie szans 
rozwojowych obszarów 
słabszych gospodarczo

×

1.2. wykorzystywanie 
potencjału rozwojowego miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze
1.3. Przyspieszenie 
transformacji profilu 
gospodarczego Śląska

1.4. Przeciwdziałanie kryzysom 
na obszarach ×

1.5. rozwój infrastruktury 
wspierającej dostarczanie 
usług publicznych 
i podnoszącej atrakcyjność 
inwestycyjną obszarów

× × ×

Projekt



160 9 Zgodność „strategii rozwoju Gminy rzepiennik strzyżewski na lata 2021–2030” z wytycznymi...

Cele STRATeGICzNe
I. Stabilne usługi komunalne i odpowiedzialne 

planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony 
rozwój gminy i tworzą przyjazne środowisko dla 
mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewskiego

II. Silna gospodarka Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski bazująca na rzeczywistych 

potencjałach obszaru  
(rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, 
przyrodzie, walorach krajobrazowych, 

czystym środowisku)

III. Wysokiej jakości usługi publiczne dostosowane 
do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju

IV. Samorząd i mieszkańcy Gminy 
wspólnie tworzą 

społeczeństwo obywatelskie

Cele operacyjne
i.1. Gmina 

zabezpiecza 
podstawowe usługi 

komunalne (...)

i.2. Bezpieczna 
i zrównoważona 

polityka 
transportowa na 

terenie gminy

i.3. Planowanie 
przestrzenne 

wspiera procesy 
rozwojowe gminy 

(...) 

ii.1. rzepiennik jako 
ważne centrum 

wytwarzania 
i dystrybucji 
żywności (...)

ii.2. Przedsiębiorcy 
i mieszkańcy gminy 

skutecznie wykorzystują 
swoje walory oraz rozwój 

sąsiednich gmin (…)

iii.1. dostępna oferta 
wychowawcza, 

nowoczesna edukacja 
i atrakcyjna oferta 

sportowo-rekreacyjna 
(…) 

iii.2. kultura wspiera 
lokalne tradycje 
i wartości oraz 

otwiera Gminę na 
nowoczesność

iii.3. dostępność 
dobrej jakości 

oferty z zakresu 
ochrony i profilaktyki 

zdrowotnej (...)

iii.4. Gmina 
rzepiennik 
strzyżewski 
skutecznie 

odpowiada na 
zagrożenia (...)

iii.5. rewitalizacja 
obszarów gminy 

zagrożonych 
kumulacją 

negatywnych 
zjawisk (…)

iV.1. społeczność 
rzepiennika 

strzyżewskiego 
czynnie włączająca 

się w procesy rozwoju 
i przekształceń (...)

iV.2. Administracja 
samorządowa 

skutecznie odpowiada 
na wyzwania 

cywilizacyjne (...) 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (cd.)

cel 2.  

wzmac- 
nianie 
regional- 
nych 
przewag 
konkuren-
cyjnych 

2.1. rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego

2.2. wspieranie 
przedsiębiorczości na szczeblu 
regionalnym i lokalnym

× × × ×

2.3. innowacyjny rozwój 
regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na 
regionalnych inteligentnych 
specjalizacjach

×

cel 3. 

Podnie-
sienie 
jakości 
zarządzania 
i wdrażania 
polityk 
ukierun-
kowanych 
terytorialnie

3.1. wzmacnianie potencjału 
administracji na rzecz 
zarządzania rozwojem
3.2. wzmacnianie współpracy 
i zintegrowanego podejścia 
do rozwoju na poziomie 
lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym

×

3.3 Poprawa organizacji 
świadczenia usług publicznych. 

3.4. Efektywny i spójny 
system finansowania polityki 
regionalnej

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Rozwój 
społecznie 
wrażliwy, 
sprzyjający 
rodzinie

kierunek działań 1: 
Małopolskie rodziny

kierunek działań 2: 
opieka zdrowotna

kierunek działań 3: 
Bezpieczeństwo

kierunek działań 4:  
sport i rekreacja ×

kierunek działań 5:  
kultura i dziedzictwo

kierunek działań 6: 
Edukacja

kierunek działań 7:  
rynek pracy × × ×

Projekt



1619.1. Powiązanie z dokumentami

Cele STRATeGICzNe
I. Stabilne usługi komunalne i odpowiedzialne 

planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony 
rozwój gminy i tworzą przyjazne środowisko dla 
mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewskiego

II. Silna gospodarka Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski bazująca na rzeczywistych 

potencjałach obszaru 
(rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, 
przyrodzie, walorach krajobrazowych, 

czystym środowisku)

III. Wysokiej jakości usługi publiczne dostosowane  
do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju

IV. Samorząd i mieszkańcy Gminy  
wspólnie tworzą  

społeczeństwo obywatelskie

Cele operacyjne
i.1. Gmina 

zabezpiecza 
podstawowe usługi 

komunalne (...)

i.2. Bezpieczna 
i zrównoważona 

polityka 
transportowa na 

terenie gminy

i.3. Planowanie 
przestrzenne 

wspiera procesy 
rozwojowe gminy 

(...) 

ii.1. rzepiennik jako 
ważne centrum 

wytwarzania 
i dystrybucji 
żywności (...)

ii.2. Przedsiębiorcy 
i mieszkańcy gminy 

skutecznie wykorzystują 
swoje walory oraz rozwój 

sąsiednich gmin (…)

iii.1. dostępna oferta 
wychowawcza, 

nowoczesna edukacja 
i atrakcyjna oferta 

sportowo-rekreacyjna 
(…) 

iii.2. kultura wspiera 
lokalne tradycje 
i wartości oraz 

otwiera Gminę na 
nowoczesność

iii.3. dostępność 
dobrej jakości 

oferty z zakresu 
ochrony i profilaktyki 

zdrowotnej (...)

iii.4. Gmina 
rzepiennik 
strzyżewski 
skutecznie 

odpowiada na 
zagrożenia (...)

iii.5. rewitalizacja 
obszarów gminy 

zagrożonych 
kumulacją 

negatywnych  
zjawisk (…)

iV.1. społeczność 
rzepiennika 

strzyżewskiego 
czynnie włączająca 

się w procesy rozwoju 
i przekształceń (...)

iV.2. Administracja 
samorządowa 

skutecznie odpowiada 
na wyzwania 

cywilizacyjne (...) 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 (cd.)

wzmac-
nianie 
regional-
nych 
przewag 
konkuren-
cyjnych 

2.1. rozwój kapitału ludzkiego 
i społecznego × × × × ×

2.2. wspieranie 
przedsiębiorczości na szczeblu 
regionalnym i lokalnym
2.3. innowacyjny rozwój 
regionu i doskonalenie 
podejścia opartego na 
regionalnych inteligentnych 
specjalizacjach

Podnie-
sienie 
jakości 
zarządzania 
i wdrażania 
polityk 
ukierun-
kowanych 
terytorialnie

3.1. wzmacnianie potencjału 
administracji na rzecz 
zarządzania rozwojem

× ×

3.2. wzmacnianie współpracy 
i zintegrowanego podejścia 
do rozwoju na poziomie 
lokalnym, regionalnym 
i ponadregionalnym

×

3.3 Poprawa organizacji 
świadczenia usług publicznych. × × × ×

3.4. Efektywny i spójny 
system finansowania polityki 
regionalnej

×

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”

Rozwój 
społecznie 
wrażliwy, 
sprzyjający 
rodzinie

kierunek działań 1: 
Małopolskie rodziny × × ×

kierunek działań 2:
opieka zdrowotna ×

kierunek działań 3: 
Bezpieczeństwo ×

kierunek działań 4: 
sport i rekreacja ×

kierunek działań 5: 
kultura i dziedzictwo ×

kierunek działań 6:
Edukacja ×

kierunek działań 7: 
rynek pracy

Projekt



162 9 Zgodność „strategii rozwoju Gminy rzepiennik strzyżewski na lata 2021–2030” z wytycznymi...

Cele STRATeGICzNe
I. Stabilne usługi komunalne i odpowiedzialne 

planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony 
rozwój gminy i tworzą przyjazne środowisko dla 
mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewskiego

II. Silna gospodarka Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski bazująca na rzeczywistych 

potencjałach obszaru  
(rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, 
przyrodzie, walorach krajobrazowych, 

czystym środowisku)

III. Wysokiej jakości usługi publiczne dostosowane 
do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju

IV. Samorząd i mieszkańcy Gminy 
wspólnie tworzą 

społeczeństwo obywatelskie

Cele operacyjne

i.1. Gmina 
zabezpiecza 
podstawowe 

usługi komunalne 
(...)

i.2. Bezpieczna 
i zrównoważona 

polityka 
transportowa na 

terenie gminy

i.3. Planowanie 
przestrzenne 

wspiera procesy 
rozwojowe gminy 

(...) 

ii.1. rzepiennik jako 
ważne centrum 

wytwarzania 
i dystrybucji 
żywności (...)

ii.2. Przedsiębiorcy 
i mieszkańcy gminy 

skutecznie wykorzystują 
swoje walory oraz rozwój 

sąsiednich gmin (…)

iii.1. dostępna oferta 
wychowawcza, 

nowoczesna edukacja 
i atrakcyjna oferta 

sportowo-rekreacyjna 
(…) 

iii.2. kultura wspiera 
lokalne tradycje 
i wartości oraz 

otwiera Gminę na 
nowoczesność

iii.3. dostępność 
dobrej jakości 

oferty z zakresu 
ochrony i profilaktyki 

zdrowotnej 
zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa (...)

iii.4. Gmina 
rzepiennik 
strzyżewski 
skutecznie 

odpowiada na 
zagrożenia (...)

iii.5. rewitalizacja 
obszarów gminy 

zagrożonych 
kumulacją 

negatywnych 
zjawisk (…)

iV.1. społeczność 
rzepiennika 

strzyżewskiego 
czynnie włączająca 

się w procesy rozwoju 
i przekształceń (...)

iV.2. Administracja 
samorządowa 

skutecznie odpowiada 
na wyzwania 

cywilizacyjne (...) 

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (cd.)

Innowa-
cyjna  
i konkuren-
cyjna 
gospodarka

kierunek działań 1:  
innowacyjność ×

kierunek działań 2: konkuren-
cyjność i przedsiębiorczość × × ×

kierunek działań 3: Turystyka × ×

kierunek działań 4: Transport ×

kierunek działań 5:  
cyfrowa Małopolska

kierunek działań 6: Gospo-
darka o obiegu zamkniętym ×

Wysoka 
jakość 
środowiska 
i dążenie  
do neutral-
ności kli-
matycznej 

kierunek działań 1: ogranicza-
nie zmian klimatycznych ×

kierunek działań 2:  
Gospodarowanie wodą ×

kierunek działań 3:  
Bioróżnorodność i krajobraz 

× × ×

kierunek działań 4:  
Edukacja ekologiczna × × ×

System 
zarządza- 
nia strate-
gicznego 
rozwojem 
dostoso- 
wany do 
wyzwań 
dekady 
2020–2030 

kierunek działań 1: system 
zarządzania strategicznego 
rozwojem

kierunek działań 2: 
współpraca i partnerstwo ×

kierunek działań 3:  
Promocja Małopolski × ×

zrówno-
ważony 
i trwały 
rozwój 
oparty na 
endoge- 
nicznych 
potencja-
łach 

kierunek działań 1:  ład 
przestrzenny ×

kierunek działań 2:  
wsparcie miast
kierunek działań 3:  
rozwój obszarów wiejskich × × × ×

kierunek działań 4:  
spójność wewnątrzregionalna 
i dostępność

× ×

Projekt



1639.1. Powiązanie z dokumentami

Cele STRATeGICzNe
I. Stabilne usługi komunalne i odpowiedzialne 

planowanie przestrzenne wpływają na zrównoważony 
rozwój gminy i tworzą przyjazne środowisko dla 
mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewskiego

II. Silna gospodarka Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski bazująca na rzeczywistych 

potencjałach obszaru 
(rolnictwie ekologicznym i tradycyjnym, 
przyrodzie, walorach krajobrazowych, 

czystym środowisku)

III. Wysokiej jakości usługi publiczne dostosowane  
do wyzwań demograficznych i wdrażanych kierunków rozwoju

IV. Samorząd i mieszkańcy Gminy  
wspólnie tworzą  

społeczeństwo obywatelskie

Cele operacyjne

i.1. Gmina 
zabezpiecza 
podstawowe 

usługi komunalne 
(...)

i.2. Bezpieczna 
i zrównoważona 

polityka 
transportowa na 

terenie gminy

i.3. Planowanie 
przestrzenne 

wspiera procesy 
rozwojowe gminy 

(...) 

ii.1. rzepiennik jako 
ważne centrum 

wytwarzania 
i dystrybucji 
żywności (...)

ii.2. Przedsiębiorcy 
i mieszkańcy gminy 

skutecznie wykorzystują 
swoje walory oraz rozwój 

sąsiednich gmin (…)

iii.1. dostępna oferta 
wychowawcza, 

nowoczesna edukacja 
i atrakcyjna oferta 

sportowo-rekreacyjna 
(…) 

iii.2. kultura wspiera 
lokalne tradycje 
i wartości oraz 

otwiera Gminę na 
nowoczesność

iii.3. dostępność 
dobrej jakości 

oferty z zakresu 
ochrony i profilaktyki 

zdrowotnej 
zapewnia poczucie 
bezpieczeństwa (...)

iii.4. Gmina 
rzepiennik 
strzyżewski 
skutecznie 

odpowiada na 
zagrożenia (...)

iii.5. rewitalizacja 
obszarów gminy 

zagrożonych 
kumulacją 

negatywnych  
zjawisk (…)

iV.1. społeczność 
rzepiennika 

strzyżewskiego 
czynnie włączająca 

się w procesy rozwoju 
i przekształceń (...)

iV.2. Administracja 
samorządowa 

skutecznie odpowiada 
na wyzwania 

cywilizacyjne (...) 

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (cd.)

Innowa-
cyjna 
i konkuren-
cyjna 
gospodarka

kierunek działań 1: 
innowacyjność ×

kierunek działań 2: konkuren-
cyjność i przedsiębiorczość

kierunek działań 3: Turystyka

kierunek działań 4: Transport

kierunek działań 5: 
cyfrowa Małopolska × ×

kierunek działań 6: Gospo-
darka o obiegu zamkniętym

Wysoka 
jakość 
środowiska 
i dążenie 
do neutral-
ności kli-
matycznej 

kierunek działań 1: ogranicza-
nie zmian klimatycznych

kierunek działań 2: 
Gospodarowanie wodą

kierunek działań 3: 
Bioróżnorodność i krajobraz

kierunek działań 4: 
Edukacja ekologiczna

System 
zarządza-
nia strate-
gicznego 
rozwojem 
dostoso-
wany do 
wyzwań 

2020–2030 

kierunek działań 1: system 
zarządzania strategicznego 
rozwojem

×

kierunek działań 2: 
współpraca i partnerstwo × ×

kierunek działań 3: 
Promocja Małopolski

zrówno-
ważony 
i trwały 
rozwój 
oparty na 
endoge-
nicznych 
potencja-
łach 

kierunek działań 1:  ład 
przestrzenny
kierunek działań 2: 
wsparcie miast
kierunek działań 3: 
rozwój obszarów wiejskich ×

kierunek działań 4: 
spójność wewnątrzregionalna 
i dostępność

×

Projekt
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16510.1. ramy finansowe 

10.1. Ramy finansowe 

Ramy finansowe wskazują wielkości środków finansowych szacowanych 
na realizację strategii, a jednocześnie potwierdzają możliwość realizacji 
przez Gminę zaplanowanych działań. Ramy finansowe są uzależnione 
od zakresu przedmiotowego i horyzontu czasowego podejmowanych 
działań, kondycji finansowej gminy oraz jej możliwości inwestycyjnych, 
w tym założeń długofalowej polityki finansowej i inwestycyjnej. Przy 
opracowaniu tego elementu wykorzystano doświadczenia zebrane 
w wyniku działań podejmowanych w ostatnich latach, w tym przede 
wszystkim związanych z wdrażaniem poprzedniej strategii na lata 
2013–2020, a także dostępności potencjalnych zewnętrznych źródeł 
finansowania. 

Finansowanie działań rozwojowych, określonych w „Strategii Rozwoju 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021–2030”, będzie się odbywać 
przy wykorzystaniu środków, które pozostają w dyspozycji samorządu 
lub o które Gmina może skutecznie zabiegać. Wśród nich najistotniejsze 
są środki publiczne, wspomagane funduszami prywatnymi w ramach 
zawiązywanych partnerstw. Środki pochodzące z budżetu gminy 
będą zapewniały niezbędne współfinansowanie projektów w ramach 
programów operacyjnych i innych programów finansowanych ze źródeł 
krajowych i międzynarodowych. 

Analizując zdolność Gminy Rzepiennik Strzyżewski do realizacji 
zadań wynikających z zapisów „Strategii”, należy odnieść się do 
danych historycznych przedstawiających stan finansów gminnych, 
a także dokonać próby określenia potencjału inwestycyjnego gminy 
w perspektywie objętej „Strategią”, opierając się przy tym na danych 
prognostycznych. W tym kontekście na potrzeby określenia ram 
finansowych „Strategii” dokonano analizy historycznej wraz z prognozą 
w perspektywie roku 2030 zarówno dochodów, jak i wydatków gminy, 
a także dokonano analizy poziomu zadłużenia gminy. 

Przeprowadzając analizę dochodów wzięto pod uwagę zarówno źródła 
dochodów, jak również problematykę samodzielności dochodowej oraz 
stopień uzależnienia budżetu gminy Rzepiennik Strzyżewski od środków 
pochodzących z innych budżetów. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
dla lat 2015–2030 należy zwrócić uwagę m.in. na:
• wskaźnik samodzielności dochodowej, który informuje o możliwości 

realizacji zadań własnych, w tym oświatowych, finansowanych 
wyłącznie środkami własnymi7 i subwencją, i jest obliczany w relacji 
do dochodów ogółem. Spadek wartości wskaźnika w 2016 roku 
jest związany z wprowadzeniem do polskiego systemu świadczenia 
wychowawczego pn. „Rodzina 500+”, które znacząco zmieniło strukturę 
dochodów budżetu. Począwszy od 2017 roku tempo spadku wartości 

samodzielność
dochodowa

Finansowanie działań rozwojowych, 
określonych w „Strategii Rozwoju 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
2021–2030”, będzie się odbywać przy 
wykorzystaniu środków, które pozostają 
w dyspozycji samorządu lub o które 
Gmina może skutecznie zabiegać.

7 Na potrzeby niniejszej analizy przyjęto ustawową definicję środków własnych (art. 3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego, Dz. U. z 2021 r., poz. 38 ze zm.).
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wskaźnika jest wolniejsze, natomiast w latach 2019–2020 Gmina 
zwiększa swoją samodzielność dochodową do poziomu 56,5%. Jest to 
pozytywne zjawisko i zaleca się jego utrzymanie w latach kolejnych. 
Należy zauważyć, że według danych WPF samodzielność dochodowa 
uległa zmniejszeniu w 2021 roku, a w kolejnych latach planuje się 
utrzymanie stabilnego poziomu wskaźnika w przedziale od 58,9% 
do 59,2%. Należy zauważyć, że są to wielkości planowane, jednak 
analizując historyczne wykonanie budżetu i zmiany w strukturze 
dochodów (wzrost dochodów własnych od 2019 roku) uzasadnione jest 
stwierdzenie, że Gmina posiada potencjał do uzyskania planowanego 
w WPF poziomu dochodów własnych. W latach 2017–2020 dochody 
własne, bieżące wzrastały szybciej aniżeli dochody bieżące z tytułu 
subwencji ogólnej. Pożądane zatem jest utrzymanie tego trendu;

• wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach 
ogółem charakteryzuje się stabilnością, która utrzymuje się od 2018 
roku. Za pozytywny należy uznać wzrost wskaźnika w 2018 roku 
i jego utrzymywanie się w kolejnych wykonanych latach (2019–
2020). Dochody jako źródło, na które istotny wpływ ma polityka 
prowadzona przez gminę, umożliwiają realizację zadań własnych, w tym 
inwestycyjnych. Analizując wykonanie poszczególnych dochodów 
własnych, zaleca się kontynuowanie prowadzonej polityki w tym 
zakresie. Zaobserwowano wzrost kwoty dochodów potencjalnych, 
które Gmina mogłaby uzyskać w przypadku niestosowania ulg, zwolnień 
i obniżki maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych. Na 
podstawie analizy sprawozdań Rb 27S oraz Rb PDP za lata 2015–2020 
należy zauważyć, że Gmina posiada możliwości optymalizacji dochodów 
podatkowych;

• wskaźnik poziomu centralizacji finansów lokalnych informuje 
o stopniu uzależnienia budżetu gminy od środków zewnętrznych, 
m.in. dotacji. Niski poziom wskaźnika wskazuje na niewielki stopień 
uzależnienia od budżetów zewnętrznych, a tym samym na silną bazę 
dochodów własnych. Na podstawie danych WPF należy stwierdzić, 
że od 2021 roku zmniejszeniu ulega uzależnienie budżetu gminy od 
innych budżetów, w tym od budżetu centralnego. Dane ujęte w WPF 
wskazują na stopniowy wzrost niezależności finansów lokalnych. 
Poziom wskaźnika w 2015 roku wyniósł 23,5%, w 2020 roku wyniósł 
46,3% natomiast w 2021 roku jest to 42,4%, natomiast w roku 2022 
prognozuje się go na poziomie 41,1%. Powyższe wskazuje na potrzebę 
weryfikacji przyjętych założeń w zakresie kształtowania się struktury 
dochodów bieżących. Jest to istotne ze względu na finansowanie 
w przyszłości zadań (wydatków) z zakresu administracji rządowej, np. 
program „Rodzina 500+”, a także pozostałych zadań będących efektem 
zawartych porozumień np. z innymi JST. Powyższe wnioski potwierdzają 
się również w dynamice omawianych kategorii dochodów bieżących;

• w analizowanym okresie wskaźnik marży operacyjnej netto 
charakteryzuje się zmiennym poziomem. Marża operacyjna netto 

centralizacja
finansów lokalnych

marża operacyjna 
netto

bieżące dochody 
własne
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oznacza relację wyniku operacyjnego netto8  w stosunku do dochodów 
bieżących. Im większa część dochodów bieżących pozostaje 
w dyspozycji JST po spłacie długu, tym więcej środków może być 
przeznaczonych na wydatki majątkowe. Pożądany zatem jest wzrost 
wskaźnika. W 2018 roku odnotowano ujemne wartości wskaźnika, 
co oznacza, że osiągnięta nadwyżka bieżąca nie pokrywała w całości 
rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia. Natomiast w 2020 roku wskaźnik 
osiągnął wartość dodatnią 5,6%. Sytuacja, w której nadwyżka bieżąca 
nie pokrywa w całości rozchodów z tytułu spłaty długu może powtórzyć 
się w 2021 roku, na co wskazują dane WPF (wskaźnik według wartości 
planowanych wyniesie –0,4%). W pozostałych latach objętych analizą, 
środki z nadwyżki w części stanowią źródło spłaty zobowiązań gminy 
oraz finansowania planowanych inwestycji. Na przyszłe wartości 
wskaźnika będzie miała wpływ polityka dochodowa, w tym podatkowa. 
Przykładowo, relacja kwoty skutków polityki podatkowej, m.in. dotyczy 
dochodów, których Gmina nie uzyskuje np. w związku z obniżeniem 
maksymalnych stawek podatków lokalnych, w stosunku do kwoty 
bieżących dochodów własnych w latach 2015–2020 wyniosła średnio 
27,9%. Z kolei w stosunku do dochodów podatkowych (z wyłączeniem 
udziałów w PIT i CIT) w okresie 2015–2020 wyniosła średnio 100,4%.

Na potrzeby analizy wydatków budżetu w latach 2015–2030 zestawiono 
ze sobą wydatki w podziale na grupy, a także przeprowadzono 
analizę stopnia finansowania wydatków środkami zewnętrznymi. 
Przeprowadzona analiza umożliwiła sformułowanie następujących 
wniosków:
• udział wydatków stałych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 

w wydatkach bieżących kształtuje się na stabilnym poziomie. Widoczny 
jest spadek w latach 2016–2018 oraz stopniowy wzrost w latach 
kolejnych. W 2015 roku wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane stanowiły 52,0% wydatków bieżących, podczas gdy w 2020 
roku wyniosły 34,9%. Z danych wynika, że w latach prognozowanych 
wydatki z tytułu wynagrodzeń będą stanowiły średnio 39,2%, zatem 
uwzględniono wzrost wynikający ze skutków makroekonomicznych, 
w tym z tytułu wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. 
Zmiana struktury wydatków bieżących, jest związana w szczególności 
z realizacją programu „Rodzina 500+”. Wydatki na wynagrodzenia 
i składki od nich naliczane, jako wydatki stałe, stanowią istotną pozycję 
w budżecie, zatem kluczowe jest dokonanie porównania wartości 
planowanych z wartościami historycznymi (wykonanymi). Zapewnienie 
stabilności wydatków na wynagrodzenia pozwala na zaangażowanie 
wolnych nadwyżek środków pieniężnych na zadania inwestycyjne. 
Z punktu widzenia konieczności wypracowania nadwyżki bieżącej, 
uzasadnione jest uzależnienie wzrostu wydatków od możliwości 
finansowych JST powiązanych z wynikiem operacyjnym;

wydatki budżetu
w latach
2015–2030

8 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszona o rozchody z tytułu spłaty długu.
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• analiza poziomu zmian wydatków bieżących wskazuje na stopniowe 
ograniczanie wydatków bieżących, co jest widoczne również w latach 
historycznych 2016–2020. Polityka w zakresie ograniczania wydatków 
bieżących, pomimo wzrostu wydatków stałych na wynagrodzenia 
i składki, jest kontynuowana w latach objętych WPF. Począwszy od 
2023 roku, widoczne jest nieznaczne zwiększanie wydatków bieżących 
na poziomie niższym niż projektowana inflacja. Na uwagę zasługuje 
zmniejszenie wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do roku 
2021 o 6,9%. Spadek wydatków bieżących nie jest związany ze zmianą 
kwot na obsługę długu. Pamiętać należy, że taka zmiana ma istotne 
znaczenie dla wartości indywidualnego wskaźnika zadłużenia, a także 
dla spełnienia wymogu uzyskania nadwyżki operacyjnej. Z tego względu 
zaleca się weryfikację przyjętych danych WPF w zakresie wydatków 
bieżących;

• wartość wskaźnika prezentującego poziom finansowania wydatków 
majątkowych środkami zewnętrznymi jest zróżnicowana w latach 
historycznych 2015–2020. Natomiast w latach 2022+ Gmina nie 
zaplanowała dochodów zewnętrznych na finansowanie inwestycji. 
Planując wydatki majątkowe w WPF w latach przyszłych, warto 
rozważyć dokonanie analizy możliwych źródeł finansowania, co 
będzie z kolei stanowiło wsparcie nie tylko dla działań rozwojowych, 
ale również wzmocnienie instytucjonalne w pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych. Ponadto powyższe umożliwi dostosowanie struktury 
dochodów i wydatków do planów inwestycyjnych oraz wpłynie 
na poprawę zarządzania długiem lokalnym. Podkreślić należy, że 
w objaśnieniach do WPF Gmina zwróciła uwagę, iż w kolejnych 
latach będzie występowała o dotacje na inwestycje. Z tego względu 
uzasadnione jest dokonanie analizy poziomu wydatków majątkowych 
i ich źródeł finansowania w latach 2015–2020;

• analizując udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, należy 
zwrócić uwagę, że w 2021 roku planowany jest najwyższy poziom 
wskaźnika, tj. 29,0%. Jest to związane z realizacją w roku 2021 zadań 
inwestycyjnych współfinansowanych dochodami majątkowymi z tytułu 
dotacji. Znaczącą część źródeł finansowania wydatków majątkowych 
w latach 2020–2021 stanowią środki zewnętrzne (dochody majątkowe) 
oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów. W okresie 2017–2021 
dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje wzrosły z poziomu 
1,9 mln zł (2017 roku) do poziomu 6,4 mln zł (2021 roku). Na możliwości 
inwestycyjne korzystnie wpływa zrównoważony harmonogram spłat 
długu w latach kolejnych. Przy założeniu uzyskania prognozowanej wg 
WPF nadwyżki operacyjnej netto w latach kolejnych, zauważyć należy, 
że Gmina będzie posiadała możliwości zabezpieczenia wkładu własnego 
na realizację nowych zadań inwestycyjnych.

zmiana wydatków 
bieżących

finansowanie 
środkami 

zewnętrznymi

wydatki majątkowe 
ogółem
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W kolejnym kroku analizy finansowej zwrócono uwagę m.in. na możliwości 
finansowania zadań własnych oraz inwestycyjnych i spłaty zadłużenia. 
W tym celu wzięto pod uwagę kształtowanie się wyniku operacyjnego 
budżetu netto (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami 
bieżącymi pomniejszona o rozchody z tytułu spłaty długu), poziom źródeł 
bezzwrotnych oraz poziom zadłużenia. W ramach analizy finansowania 
budżetu i zadłużenia gminy Rzepiennik Strzyżewski sformułowano 
następujące wnioski:
• wskaźnik obciążenia środków własnych wydatkami bieżącymi i spłatą 

zadłużenia określa zdolność do regulowania wydatków bieżących oraz 
spłaty zadłużenia, czyli najbardziej strategicznych pozycji budżetu, 
która jest determinowana poziomem źródeł finansowania o charakterze 
bezzwrotnym, tj. dochodów bieżących i pozostałych przychodów 
innych niż kredyt, pożyczka lub emisja obligacji. Pożądane jest, aby 
wartości wskaźnika nie przekraczały 100% i kształtowały się na 
możliwie najniższym poziomie. W całym okresie analizy (2015–2030) 
wartości wskaźnika kształtują się poniżej progu 100%, co należy 
uznać za zjawisko pozytywne. Najwyższą wartość wskaźnika w latach 
historycznych zidentyfikowano w 2017 roku (95,5%) oraz 2018 roku 
(95,8%). W okresie prognozowanym 2021–2030 średnia wartość 
wskaźnika kształtuje się na poziomie 95%. Według danych WPF Gmina 
będzie posiadała środki własne na realizację planowanych wydatków 
bieżących i spłatę długu. Ponadto istnieje możliwość dofinansowania 
wydatków majątkowych środkami własnymi, które nie pochodzą 
z kredytów i pożyczek. Najniższa wartość wskaźnika 89,3% (2021 rok) 
jest związana z przyjętymi przychodami z tytułu tzw. wolnych środków 
w wysokości 4,2 mln zł. Zatem wolne środki, będą stanowiły również 
istotne źródło finansowania potrzeb budżetowych w bieżącym roku 
budżetowym (2021). W latach przyszłych (2022+) nie zaplanowano 
przychodów z tego tytułu – ewentualna wysokość tzw. wolnych 
środków jest uzależniona od wykonania budżetu 2021 roku lub poziomu 
wprowadzonych przychodów do planu. Zatem nie można stwierdzić, że 
będzie to pewne źródło finansowania budżetu w latach kolejnych;

• relacja zadłużenia do dochodów ogółem kształtuje się w sposób 
zróżnicowany i jest następstwem zobowiązań zaciąganych w związku 
z realizacją zadań inwestycyjnych. Dawny wskaźnik ustawowy 
obowiązujący do końca 2013 roku limitował poziom długu względem 
do dochodów maksymalnie do 60%. Najwyższy poziom długu do 
dochodów ogółem wyniósł 45,5% (2022 rok), natomiast najwyższa 
wartość nominalna zadłużenia wyniesie 16,8 mln zł w 2021 roku. 
Jest to związane z realizacją projektów inwestycyjnych w 2021 roku. 
Począwszy od roku 2022 Gmina planuje spłacać zadłużenie na poziomie 
1,1 mln zł rocznie;

• analizując zdolność do finansowania inwestycji wzięto pod uwagę 
poziom wyniku operacyjnego netto, który zestawiono z poziomem 
wydatków majątkowych. Uzyskana nadwyżka operacyjna netto 
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wskazuje na możliwość finansowania nowych inwestycji ze środków 
własnych. W latach 2015–2020 wydatki inwestycyjne były 
finansowane w znacznej części z dochodów majątkowych, w tym ze 
źródeł zewnętrznych. Ponadto źródłem finansowania wydatków 
majątkowych były również przychody zwiększające dług, a także 
przychody bezzwrotne. W szczególności przychody bezzwrotne 
(z tytułu wolnych środków) będą stanowiły źródło finansowania 
wydatków inwestycyjnych w roku 2021. Z kolei w latach 2022+ wydatki 
majątkowe będą realizowane z nadwyżki operacyjnej netto.

Na podstawie ostatniego, uchwalonego WPF stwierdzono, że w latach 
przyszłych roczne kwoty spłat zaciągniętego długu będą kształtowały się 
w sposób zrównoważony. Najwyższa kwota spłat w latach 2015–2020 
wyniosła 1,0 mln zł (2018 rok), natomiast w okresie 2022–2030 spłaty 
będą kształtowały się na poziomie 1,1 mln zł. W roku 2021 planuje się 
spłatę długu na poziomie 410 tys. zł. W roku 2022 zidentyfikowano 
wzrost ryzyka w zakresie bezpieczeństwa spłaty długu (spadek wartości 
wskaźnika). W pozostałych latach objętych WPF, ryzyko w zakresie spłaty 
i obsługi długu będzie niższe. Powyższe jest związane z wyłączeniami ze 
wskaźnika długu, o których Gmina informuje w objaśnieniach do WPF. 
Wzrost ryzyka jest związany ze zwiększeniem rocznej kwoty spłaty 
zadłużenia, co w przypadku posiadanych możliwości finansowych jest 
aspektem pozytywnym, umożliwiającym uzyskanie oszczędności z tytułu 
kosztów obsługi długu. 

Planowany wskaźnik bezpieczeństwa spłaty i obsługi długu w 2022 roku 
w tym zakresie (różnica między planowaną spłatą, a dopuszczalnym 
limitem) wg danych na 05.05.2021 roku wynosi 5,07%, natomiast wg 
WPF po zmianach z 09.07.2021 roku wynosi 4,52%. Oznacza to, że Gmina 

Środowiskowy dom samopomocy społecznej w rzepienniku Biskupim
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posiada zapas w zakresie możliwości spłaty i obsługi długu na poziomie 
1,0 mln zł (wg stanu na dzień 05.05.2021 rok) i 900 tys. zł (wg stanu na 
dzień 09.07.2021 rok). Pamiętać należy, że w przypadku danych na dzień 
09.07.2021 roku następowały zdarzenia incydentalne, które mogą mieć 
wpływ na korektę projekcji dochodów bieżących i wydatków bieżących 
w latach kolejnych. 

Zmiany, które nastąpiły w trakcie roku budżetowego roku 2021, 
spowodowały obniżenie maksymalnych możliwości spłaty i obsługi 
długu w roku 2022 o około 100 tys. zł o 0,55 pp. Porównując stan WPF 
na dzień 05.05.2021 roku i 09.07.2021 roku stwierdzono, że dochody 
bieżące wzrosły o kwotę niespełna 676 tys. zł, podczas gdy wydatki 
bieżące wzrosły o kwotę 1,37 mln zł. Zatem nastąpiło zmniejszenie 
nadwyżki operacyjnej o kwotę 695 tys. zł. Tym samym, według wartości 
planowanych na rok 2021 Gmina zaplanowała deficyt operacyjny 
w kwocie 416 tys. zł. Mając na uwadze zmianę przepisów w zakresie 
zakazu finansowania deficytu bieżącego przychodami z wolnych środków, 
zaleca się optymalizację dochodów własnych, które będą minimalizowały 
negatywne skutki wzrostu wydatków bieżących.

Na podstawie powyższego danych rekomenduje się:
• w zakresie dochodów:

– weryfikację przyjętej w WPF struktury dochodów bieżących, 
w szczególności w kontekście finansowania zadań z zakresu 
administracji rządowej i zadań własnych;

– efektywne wykorzystanie posiadanego majątku w wyniku 
zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej;

– podjęcie próby optymalizacji polityki podatkowej, poprzez 
dostosowanie stawek podatków i opłat lokalnych do bieżących 
potrzeb budżetu, z uwzględnieniem aktywności ekonomicznej 
mieszkańców. Ponadto zaleca się ustabilizowanie lub zmniejszenie 
wartości skutków podatkowych z tytułu obniżenia górnych stawek 
podatków lokalnych. Kształtując politykę podatkową (jedno 
z głównych źródeł dochodów własnych) zaleca się dokonanie analizy 
stanu przedsiębiorczości i konkurencyjności lokalnej gospodarki 
z uwzględnieniem konkurencji podatkowej z sąsiadującymi gminami. 
Nie jest zalecane dalsze zwiększanie wartości skutków podatkowych 
z tytułu obniżenia maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych;

– zachęcenie mieszkańców do rozliczania PIT w Gminie, a także 
promowanie zachowań związanych z kupnem produktów/usług 
u lokalnych przedsiębiorców celem wzrostu zwiększenia bazy 
dochodowej mieszkańców i gminy;

• w zakresie wydatków:
– kontynuację polityki w zakresie optymalizacji wydatków bieżących;
– utrzymanie stabilizacji stałych wydatków na wynagrodzenia, co 

będzie miało istotny wpływ na ogólny poziom wydatków bieżących;
– weryfikację poziomu wydatków bieżących w szczególności w 2022 

roku;
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– utrzymanie zrównoważonego harmonogramu spłat zaciągniętego 
długu;

– w przypadku nowych inwestycji zaleca się planowanie skutków 
dla budżetów lat przyszłych (dochodów i wydatków) wynikających 
z konkretnych zamierzeń inwestycyjnych;

• w zakresie finansowania budżetu i zadłużenia:
– kontynuację polityki zrównoważonej spłaty długu w latach 

przyszłych;
– realizowanie polityki budżetowej ukierunkowanej na utrzymanie 

planowanego w przyszłych latach (2022+) poziomu nadwyżki 
operacyjnej, która będzie warunkowała zdolność do spłaty i obsługi 
długu oraz finansowania wydatków majątkowych;

– weryfikację poziomu wydatków bieżących w latach przyszłych, 
a w szczególności w 2022 roku;

– w sytuacji dalszego zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa spłaty 
i obsługi długu rozważenie możliwości optymalizacji polityki 
w zakresie dochodów własnych, w szczególności podatkowych.

Tworząc ramy finansowe planowanej działalności związanej z realizacją 
projektów ujętych w „Strategii”, należy wziąć pod uwagę prognozy 
dotyczące źródeł i wysokości finansowania projektów w ramach 
Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2038, prognozy dotyczące 
stanu finansów publicznych, kluczowe wskaźniki makroekonomiczne, 
przy uwzględnieniu sytuacji, w jakiej znajdować się będzie budżet gminy 
Rzepiennik Strzyżewski w perspektywie najbliższych lat. 

Założenia przyjęte w analizie dotyczą m.in.:
• wieloletniego planowania finansowego, w szczególności powiązania 

„Strategii” z: Wieloletnią Prognozą Finansową gminy Rzepiennik 
Strzyżewski na lata 2021–2038, Strategią Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Tarnowa, Strategią Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030” i Regionalnym Programem Operacyjnym, 
Wieloletnim Planem Finansowym Państwa, Krajową Strategią Rozwoju 
Regionalnego 2030, Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) itp.; 

• utrzymującej się nadal dużej liczby podmiotów publicznych, których 
środki mogą być wykorzystywane dla realizacji celów zapisanych 
w „Strategii” w sposób bezpośredni – np. jako element kontraktów 
terytorialnych, środków w ramach RPO lub pośredni – jako element 
programów sektorowych, których instrumenty są koordynowane dla 
osiągnięcia celów rozwoju wyznaczonych w odniesieniu do określonego 
terytorium, co oznacza w konsekwencji możliwość skorzystania z dużej 
liczby rozproszonych źródeł finansowania przedsięwzięć ujętych 
w „Strategii”; 

• rosnącej roli środków prywatnych, za pomocą których można 
realizować cele rozwojowe ujęte w „Strategii”, w tym funduszy 
pożyczkowych, gwarancji i poręczeń kredytowych, bankowych usług 
finansowych, jak i mechanizmów oraz form partnerstwa publiczno-
prywatnego;

źródła i wysokość
finansowania

projektów
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• dużej wysokości środków wydatkowanych przez budżet UE, budżet 
państwa i inne podmioty publiczne na realizację przedsięwzięć 
wspierających rozwój społeczny, gospodarczy, środowiskowy 
i przestrzenny oraz kreujących konkurencyjność w wymiarze lokalnym 
i regionalnym. 

„Strategia” określa kierunki działań realizowanych w perspektywie roku 
2030, w tym szereg kluczowych inwestycji gminnych, które dotyczą 
w przeważającej mierze inwestycji i działań związanych z wyzwaniami 
klimatycznymi, poprawą dostępności transportowej, poprawą jakości 
usług publicznych, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, rozwojem 
Rzepiennika Strzyżewskiego jako ważnego ośrodka turystycznego 
i rolniczego, szczególnie w zakresie ekologicznego produktu lokalnego. 
horyzont czasowy założonych działań obejmuje rok 2030, a ich wymiar 
finansowy jest w tej chwili trudny do określenia – jest bowiem wypadkową 
rozwoju sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju, dostępności 
zewnętrznych środków na rozwój, wypracowania niezwykle ważnej dla 
realizacji części projektów strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
zbudowania realnego partnerstwa na rzecz realizacji zapisów strategii 
i wreszcie kondycji finansowej polskich samorządów, w tym samorządu 
Rzepiennika Strzyżewskiego. 

Podsumowując część dotyczącą ram finansowych niniejszej „Strategii” 
uzasadnione jest dokonanie oceny potencjału inwestycyjnego oraz 
zdolności do spłaty i obsługi długu gminy Rzepiennik Strzyżewski 
w latach 2021–2030. Jest to założenie istotne, bowiem na tej podstawie 
określona zostanie zdolność do absorpcji środków zewnętrznych, która 
jest ściśle związana z możliwościami w zakresie zaciągnięcia nowego 
długu i co najważniejsze, poziomu środków możliwych do zaangażowania 
na współfinansowanie nowych projektów. W poniższej tabeli zestawiono 
wartości wskazujące na potencjał inwestycyjny oraz zdolność do spłaty 
i obsługi zadłużenia w latach planowanych 2021–2030.

kierunki działań

potencjał 
inwestycyjny

Wyszczególnienie Jedn. 
miary

Skumulowana wartość  
2021–2030

nadwyżka operacyjna brutto [PLn] 24 313 720

nadwyżka operacyjna netto [PLn] 14 036 146

Poziom wydatków majątkowych z wyłączeniem  
środków zewnętrznych [%] 5,9%

Bezpieczeństwo spłaty długu [PLn] 18 101 662

Tabela 14. potencjał inwestycyjny oraz zdolność do spłaty i obsługi zadłużenia gminy 
rzepiennika strzyżewskiego w latach planowanych 2021–2030

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WPF
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Na podstawie danych zawartych w WPF należy stwierdzić, że Gmina 
Rzepiennik Strzyżewski posiada możliwości w zakresie zaangażowania 
nadwyżki operacyjnej netto. Skumulowana wartość prognozowanych 
środków własnych, które mogą zostać przeznaczone na realizację zadań 
inwestycyjnych (nadwyżka operacyjna netto) w okresie 2021–2030 
wynosi 14,0 mln zł. Z kolei skumulowana, maksymalna wartość w zakresie 
możliwości spłaty i obsługi długu wynosi 18,1 mln zł. Przeciętny roczny 
zapas w zakresie spłaty i obsługi długu (różnica między planowaną spłatą 
zobowiązań a maksymalnym limitem spłaty) kształtuje się na poziomie  
1,8 mln zł. Najniższy poziom bezpieczeństwa spłaty długu został 
zidentyfikowany w latach 2022–2024 i zawiera się w przedziale od  
1,0 mln zł (2022 r.) do 1,6 mln zł (2024 r.). Ponadto w 2026 r. wspomniany 
„zapas” w zakresie spłaty ewentualnych nowych zobowiązań 
(nieuwzględnionych w WPF) wynosi niespełna 1,8 mln zł. W pozostałych 
latach objętych WPF wartości te są wyższe i kształtują się w sposób 
zróżnicowany, jednak powyżej 2,0 mln zł. Zatem spłata ewentualnie 
zaciąganych, nowych zobowiązań powinna nastąpić nie wcześniej niż od 
2024 roku z tym zastrzeżeniem, że nie zaleca się w obecnej sytuacji 
planować spłaty nowych zobowiązań w 2026 roku, chyba, że zmiana 
sytuacji będzie tego wymagała. Zarówno wartość nadwyżki operacyjnej 
netto, jak również bezpieczeństwo spłaty i obsługi długu są zróżnicowane 
w analizowanym okresie, jednak możliwość finansowania nowych 
inwestycji środkami własnymi istotnie zwiększy się w kolejnych latach 
prognozy. Nadmienić należy, że średni poziom wydatków majątkowych 
w wydatkach ogółem (z wyłączeniem środków zewnętrznych) kształtuje 
się na poziomie 5,9% w latach 2021–2030. Natomiast ten sam wskaźnik 
dla lat 2015–2019 przyjmuje średnią wartość 13,3%. Zatem przy 
zrealizowaniu planowanych kwot ujętych w WPF należy stwierdzić, że 
Gmina Rzepiennik Strzyżewski posiada zdolność do absorpcji środków 
zewnętrznych oraz do spłaty i obsługi ewentualnego nowego długu 
w związku z realizacją nowych inwestycji.

W momencie pojawienia się zewnętrznych źródeł finansowania, np. 
dofinansowania środkami UE, EOG lub innymi krajowymi, wskazane 
powyżej wielkości (nadwyżka operacyjna netto i możliwość zaciągnięcia 
nowego długu) mogą stanowić zapewnienie wkładu własnego. Tym 
samym znacząco zostaje zwiększony potencjał inwestycyjny gminy 
w prognozowanym okresie. Przyjmując założenie średniego poziomu 
dofinansowania na poziomie 75% w połączeniu z zapewnieniem 
wkładu własnego przez gminę, w postaci nadwyżki operacyjnej netto 
w wysokości 14,0 mln zł szacowany potencjał inwestycyjny, który nie 
wymaga zaciągania nowych zobowiązań kształtuje się na poziomie 56 
mln zł. Warunkiem jest realizacja przyjętych kwot według WPF. Ponadto, 
jak wskazano wyżej, Gmina posiada zdolność do zaciągania, a następnie 
spłaty i obsługi nowych zobowiązań, która w okresie 2021–2030 została 
oszacowana na poziomie 18,1 mln zł. Tym samym środki zwrotne mogą 
stanowić istotne źródło finansowania planowanych działań rozwojowych. 

Skumulowana wartość 
prognozowanych środków własnych, 
które mogą zostać przeznaczone na 

realizację zadań inwestycyjnych  
w okresie 2021–2030  

wynosi 14,0 mln zł.

W momencie pojawienia się 
zewnętrznych źródeł finansowania  
szacowany potencjał inwestycyjny, 

który nie wymaga zaciągania  
nowych zobowiązań kształtuje się  

na poziomie 56 mln zł.
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10.2. Potencjalne źródła finansowania 

„Strategia” określa cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działania 
Gminy Rzepiennik Strzyżewski w perspektywie roku 2030. Chcąc 
zrealizować konkretne zamierzenia wynikające ze „Strategii”, oprócz 
niezbędnych zasobów ludzkich, organizacyjnych i rzeczowych, niezbędne 
jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. Wyzwaniem dla 
samorządu będzie zatem, zabezpieczenie i pozyskiwanie odpowiednich 
środków na realizację zaplanowanych we wskazanym czasie 
przedsięwzięć. Budżet lokalny jest ograniczony względem potrzeb oraz 
stale rosnącej liczby zadań gminy. W związku z tym, koniecznością staje się 
sięganie do innych, zewnętrznych źródeł finansowania. Dla prowadzenia 
efektywnej i skutecznej polityki rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 
będą wykorzystywane wszystkie dostępne środki finansowe. Biorąc to 
pod uwagę, a także zakładany okres obowiązywania „Strategii”, należy 
wyszczególnić następujące potencjalne źródła finansowania: 
• środki własne gminy,
• środki budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego: 

województwa i powiatu,
• środki pochodzące z budżetu państwa,
• środki funduszy celowych, np. pochodzące z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
• fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych oraz Wspólnej Polityki Rolnej,

• inne fundusze ze źródeł europejskich jak np. fundusze norweskie 
i fundusze EOG,

• środki sektora prywatnego, w tym możliwość realizowania 
przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego oraz 
fundusze pochodzące z sektora pozarządowego,

• kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe. 

Z punktu widzenia dostępnych środków zewnętrznych, najistotniejszym 
źródłem finansowania, zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych, jak 
i tzw. „projektów miękkich”, czyli projektów ukierunkowanych na rozwój 
zasobów ludzkich, są fundusze europejskie. Mając na względzie okres 
obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski” do 
roku 2030 należy przyjąć, iż finansowanie działań w niej określonych, 
będzie przypadało na końcówkę perspektywy budżetowej Unii 
Europejskiej na lata 2014–2020, ale przede wszystkim obejmie już okres 
wieloletnich ram Finansowych na lata 2021–2027 oraz wsparcie 
w ramach nowego Europejskiego Funduszu odbudowy (next Generation 
EU).

potencjalne źródła
finansowania

fundusze
europejskie
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wieloletnie ramy 
finansowe

Nowy, siedmioletni budżet Unii Europejskiej (wieloletnie ramy finansowe) 
zaplanowano na 1 074,3mld euro, a antykryzysowy pakiet odbudowy 
skumulowany w pierwszych latach ma wynieść 750 mld euro, w tym 390 
mld euro w formie dotacji. Łącznie oznacza to kwotę 1 824,3 mld euro. 
Środki te mają wspierać odbudowę państw po pandemii COVID-19 oraz 
inwestycje w transformację ekologiczną i cyfrową9. Tematyczne kierunki 
wydatkowania środków określono następująco: 
• jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa: 143,4 mld euro (z tego 

10,6 mld euro w ramach Next Generation EU), w tym: horyzont Europa 
i Fundusz InvestEU;

• spójność, odporność i wartości: 1 099,7 mld euro (721,9 mld euro – 
fundusz odbudowy), w tym: fundusze polityki spójności, Instrument 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Unijny Mechanizm 
Ochrony Ludności – RescEU, program działań w dziedzinie zdrowia;

• zasoby naturalne i środowisko: 373,9 mld euro (17,5 mld euro – 
fundusz odbudowy), w tym: wspólna polityka rolna, Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji; 

• migracja i zarządzanie granicami: 22,7 mld euro, w tym: Fundusz Azylu 
i Migracji oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami;

• bezpieczeństwo i obrona: 13,2 mld euro, w tym: Europejski Fundusz 
Obronny i Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

9 Na moment opracowania dokumentu Krajowy Plan Odbudowy i Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2021–2027 nie zostały jeszcze przyjęte na 
poziomie Komisji Europejskiej.

rysunek 40. Budżet UE 2021–2027

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/# 
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rysunek 41. podział wydatków UE 2021–2027 (w mld euro, ceny z 2018 r.)

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/# 
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• sąsiedztwo i świat: 98,4 mld euro, w tym Instrument Sąsiedztwa oraz 
Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej oraz Instrument Pomocy 
humanitarnej;

• Europejska administracja publiczna: 73,1 mld euro. 

Zgodnie z określonymi priorytetami, rosną inwestycje w transformację 
klimatyczną i cyfrową. Zakłada się, że kwestie klimatyczne będą 
uwzględniane przekrojowo, a łączne wydatki na ten cel osiągną 30% 
łącznych wydatków ze wszystkich programów. Podobnie cyfryzacja ma 
być traktowana przekrojowo – wydatki na transformację cyfrową znajdą 
się we wszystkich programach.

inwestycje
klimatyczne

i cyfrowe

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/# 

rysunek 42. większe inwestycje w transformację klimatyczną i cyfrową

Filarem unijnego planu odbudowy ma być instrument na rzecz 
odbudowy i zwiększania odporności, zapewniający krajom europejskim 
wsparcie finansowe, by złagodzić społeczno-gospodarcze skutki 
pandemii COVID-19. Jego budżet ogółem to 672,5 mld euro (z 750 mld 
euro w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy), z czego 312,5 mld 
euro przewidziano w formie dotacji. Środki będą wypłacane państwom 
członkowskim na podstawie krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności, w których znajdą się projekty reform i inwestycji publicznych. 
Plany muszą odzwierciedlać wyzwania krajowe, a jednocześnie być 
zgodne z priorytetami Unii (wspierać wzrost i zatrudnienie oraz odporność 
społeczno-gospodarczą, przyczyniać się do ochrony klimatu i równowagi 

Instrument na
Rzecz Odbudowy

i Zwiększania
Odporności
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ekologicznej, sprzyjać transformacji cyfrowej). Przykłady dziedzin, których 
mogą dotyczyć projekty obejmują: 
• czyste technologie,
• efektywność energetyczną,
• inteligentny transport,
• łączność elektroniczna,
• usługi cyfrowe,
• badania i innowacje,
• edukację, umiejętności i pracę,
• zdrowie10. 
Środki na odbudowę i zwiększanie odporności mogą zostać 
rozdysponowane do końca 2023 roku, a reformy i inwestycje muszą zostać 
wykonane do 2026 roku. 

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej to dla Polski około  
170 mld euro (w cenach bieżących), w tym: 
• 72,2 mld euro na politykę spójności,
• 3,8 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji,
• 24,9 mld euro dotacji z Funduszu Odbudowy,
• 34,2 mld euro pożyczek z Funduszu Odbudowy,
• 21,6 mld euro na płatności bezpośrednie dla rolników,
• 10,6 mld euro na rozwój obszarów wiejskich,
• około 2 mld euro w ramach instrumentu React EU (instrument na rzecz 

walki z negatywnymi skutkami COVID-1911.

Zakończyły się konsultacje Umowy Partnerstwa, które dotyczą 
inwestowania funduszy europejskich w ramach polityki spójności 
i funduszu sprawiedliwej transformacji. Około 60% funduszy z polityki 
spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, 
a pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez 
marszałków województw. Programy będą funkcjonowały w podobnym 
układzie, jak w ramach perspektywy na lata 2014–2020.

W konsekwencji Gmina Rzepiennik Strzyżewski będzie mogła korzystać 
z instrumentów przygotowywanych na nową perspektywę finansową 
2021–2027, a w przypadku PROW, z dodatkowej puli wynikającej 
z wydłużenia horyzontu realizacji tego programu. Na nową perspektywę 
finansową przygotowano następujące programy operacyjne: 

• Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 
(FEniks) – następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). 
Program przyczyni się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony 
środowiska oraz przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu. FEnIKS 
wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę 
zdrowia i dziedzictwo kulturowe. Planowany budżet z UE to z ponad 25 
mld euro;

programy realizowane 
na poziomie krajowym
oraz regionalne

programy operacyjne
nowej perspektywy
finansowej

Instrument na 
Rzecz Odbudowy 
i Zwiększania 
Odporności

10 https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/.
11 https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/jak-beda-inwestowane-fundusze-ue-z-
nowej-perspektywy-jest-plan-podzialu.
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• Fundusze Europejskie dla nowoczesnej Gospodarki (FEnG) – 
program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 
2014–2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów 
badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają 
konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli 
skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja 
przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności 
ośrodki innowacji. Planowany budżet UE to ok 7,9 mld euro;

• Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021–2027 (FErs) 
– następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne 
obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. 
Program będzie wspierał projekty z zakresu: poprawy sytuacji osób 
na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości 
edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług 
społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia;

• Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FErC) – jest następcą 
programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014–2020 
wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede 
wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego Internetu 
szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług 
pozwalających w pełni, na elektroniczne załatwienie spraw obywateli 
i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach 
nowego, dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki 
opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, 
rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych 
rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju 
zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze 
cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) 
i przedsiębiorców. Planowany budżet z UE dla FERC to ok. 2 mld euro;

• regionalny program operacyjny województwa Małopolskiego na lata 
2021–2027 – ramowe obszary wsparcia w ramach programu obejmą:  
1) oś priorytetowa: Inteligentny region (EFRR), 
2) oś priorytetowa: Energetyka i środowisko (EFRR), 
3) oś priorytetowa: Mobilna Małopolska (EFRR), 
4) oś priorytetowa: Społeczna Małopolska (EFS+/EFRR), 
5) oś priorytetowa: Rynek pracy i edukacja (EFS+/EFRR), 
6) oś priorytetowa: Małopolska bliżej mieszkańców (EFRR).

Planuje się, iż interwencja z poziomu regionalnego będzie dotyczyć m.in. 
następujących obszarów tematycznych: 

– nauki w zakresie B+R,
– kompleksowych projektów przedsiębiorstw, które łączą prowadzenie 

prac B+R oraz wdrożenia ich wyników,
– gospodarki o obiegu zamkniętym,

ramowe obszary
wsparcia RPO WM
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– cyfryzacji,
– opieki nad dziećmi do lat 3,
– dotacje na zakładanie działalności gospodarczej przez podmioty inne 

niż PUP,
– działania przypisane ROPS dotyczących koordynacji działań 

w obszarze włączenia społecznego.

Przyjęto także wstępnie, iż w ramach Programu wdrażane będą projekty 
strategiczne dotyczące następujących, istotnych z punktu widzenia 
rozwoju regionu, zagadnień:

– nauka i infrastruktura badawcza jednostek naukowych (ok. 73 mln 
euro),

– transport regionalny i drogowy (ok. 1 mld euro),
– ochrona zdrowia – rozwój systemu opieki zdrowotnej (ok. 661 mln 

euro),
– turystyka (ok. 277 mln euro),
– kultura i dziedzictwo (ok. 117 mln euro),
– ochrona środowiska (ok. 890 mln euro).
Łączna alokacja na realizację Program Regionalny wyniesie 
1,541 mld euro.

• programy dedykowane obszarom wiejskim – w związku z decyzją 
o ustanowieniu okresu przejściowego dla obecnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich do wykorzystania, do końca 2022 
pozostają środki w wysokości ok. 4,5 mld euro. Natomiast na nową 
perspektywę finansową przygotowywany jest Plan Strategiczny 
dla WPR na lata 2023–2027, który zgodnie z założeniami Wspólnej 
Polityki Rolnej, będzie koncentrował się na wspieraniu rozwoju sektora 
rolno-spożywczego, w szczególności w sektorze owoców i warzyw 
oraz działaniom związanym z oddziaływaniem rolnictwa na klimat 
i środowisko. Proponowane środki dla Polski w ramach WPR na lata 
2021–2027 to 30,6 mld euro (w cenach bieżących);

• krajowy plan odbudowy (kpo) przygotowywany na podstawie 
Europejskiego Planu Odbudowy – przeznaczony na zwiększenie 
produktywności gospodarki oraz tworzenie wysokiej jakości miejsc 
pracy w wybranych obszarach;

• inicjatywy zarządzane z poziomu europejskiego, np. Erasmus+, 
LIFE, Cyfrowa Europa, Interreg lub dostępne na podstawie umów 
międzynarodowych (Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm 
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

instrumenty finansowane z budżetu państwa, funduszy celowych 
i innych krajowych środków publicznych

Poza środkami wsparcia UE, partnerstwo będzie mogło ubiegać się 
o dofinansowanie działań w ramach dostępnych instrumentów krajowych. 
Do najważniejszych należą:

ramowe obszary 
wsparcia RPO WM
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• Rządowy Fundusz polski Ład: program inwestycji strategicznych – 
mający na celu bezzwrotne dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
realizowanych w całej Polsce przez gminy, powiaty i miasta lub ich 
związki;

• rządowy Fundusz rozwoju dróg – w ramach którego finansowane 
będą projekty związane z budową, przebudową, remontem dróg 
powiatowych lub dróg gminnych oraz przebudową dróg wewnętrznych, 
które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można 
zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych;

• program rozwoju Elektromobilności – w jego ramach finansowane 
będą projekty związane z rozwojem elektromobilności oraz 
transportem opartym na paliwach alternatywnych;

• program społecznych inicjatyw Mieszkaniowych – instrument 
wsparcia samorządów, które będą mogły realizować inwestycje 
w formule społecznego budownictwa czynszowego;

• rządowy Fundusz inwestycji lokalnych – w ramach którego rządowe 
środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce m.in.: na 
inwestycje ważne dla społeczności lokalnych;

• pozostałe programy finansowane z budżetu państwa, m.in.: w zakresie 
ochrony środowiska – realizowane przez NFOŚiGW, właściwy 
WFOŚiGW; w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi 
– realizowane przez PFRON, a także Program Senior+, Program 
„Aktywni+” na lata 2021–2025; w zakresie kultury, itp.

Wskazane powyżej źródła finansowania, należy rozpatrywać jako katalog 
otwarty, który może ulec zmianom, z uwagi na aktualnie opracowywaną 
nową perspektywę finansowania 2021–2027. Czas realizacji projektów 
nastąpi w latach 2022–2031. Tym samym należy zakładać, że w tym 
okresie pojawią się również inne programy dofinansowujące skierowane 
na rozwój inwestycji w samorządach.

Identyfikacja i wybór potencjalnych źródeł, z których mogą być 
finansowane poszczególne cele, kierunki działań i konkretne 
przedsięwzięcia w ramach „Strategii” wymaga właściwej organizacji 
i koordynacji procesu pozyskiwania tych środków. W związku 
z powyższym, jednym z elementów bieżącego zarządzania „Strategią” 
– po ustaleniu rocznych i okresowych priorytetów, winno być bieżące 
monitorowanie źródeł finansowania przez Wójta i Skarbnika Gminy 
Rzepiennik Strzyżewski, co daje gwarancje ciągłej aktualizacji 
i dostosowywania najlepszych źródeł finansowych do realizacji 
zamierzonych kierunków działań i konkretnych przedsięwzięć. 

Identyfikacja i wybór potencjalnych 
źródeł finansowania przedsięwzięć  

w ramach „Strategii” wymaga  
właściwej organizacji i koordynacji 

procesu pozyskiwania tych środków.
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